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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

##ÚNICO: | PFDC - 27052| 
PORTARIA Nº 6, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

O PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 
atribuições decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão, 
resolve: 

1º) Alterar a composição do Grupo de Trabalho ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, prorrogado pela Portaria nº 33/2012-PFDC/MPF, 
de 27/6/2012, publicada no Boletim de Serviço do MPF da 2ª quinzena de junho de 2012, com alterações posteriores, da seguinte forma: 

a) excluir, a pedido, as Procuradoras da República Ana Borges Coelho Santos (PRR/1ª Região/DF) e Raquel Teixeira Maciel 
Rodrigues (PR/AL), e o Procurador da República Raphael Otávio Bueno Santos (PRM/Paranavaí/PR). 

b) incluir os Procuradores da República André Libonati(PRM/Bauru/SP), Ercias Rodrigues de Sousa (PRM/Foz do Iguaçu/PR), 
Rafael Paula Parreira Costa (PRM/Anápolis/GO) e Raphael Luís Pereira Beviláqua (PRDC/RO). 

2º )A composição do Grupo de Trabalho fica assim definida: 
a) Carlos Roberto Diogo Garcia (PRM/Ribeirão Preto/SP); 
b) Duciran Van Marsen Farena (PRDC/PB); 
c) Jorge Irajá Louro Sodré (PRM/Novo Hamburgo/RS); 
d) André Libonati(PRM/Bauru/SP); 
e) Ercias Rodrigues de Sousa (PRM/Foz do Iguaçu/PR); 
f) Rafael Paula Parreira Costa (PRM/Anápolis/GO); 
g) Raphael Luís Pereira Beviláqua (PRDC/RO). 
3º) Publique-se. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | PFDC - 27054| 
PORTARIA Nº 7, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 

atribuições decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão, 
resolve: 
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1º) Alterar a composição do Grupo de Trabalho REFORMA AGRÁRIA, prorrogado pela Portaria nº 33/2012-PFDC/MPF, de 
27/6/2012, publicada no Boletim de Serviço do MPF da 2ª quinzena de junho de 2012, da seguinte forma: 

a) excluir, a pedido, os Procuradores da República Carlos Humberto Prola Júnior (PRM/Concórdia/SC) e Domingos Sávio Dresch 
da Silveira (PRR 4ª Região); 

b) incluir a Procuradora da República Ticiana Andréa Sales Nogueira (PRM/Santarém/PA) e os Procuradores da República Felipe 
Valente Siman (PRDC/AC-Substituto) e Raphael Luís Pereira Beviláqua (PRDC/RO). 

2º) A composição do Grupo de Trabalho fica assim definida: 
a) Ailton Benedito de Souza (PRDC/GO); 
b) Álvaro Lotufo Manzano (PR/TO); 
c) José Elaeres Marques Teixeira (PRR/1ªRegião/DF); 
d) Marco Antonio Delfino de Almeida (PRM/Dourados/MS); 
e) Ticiana Andréa Sales Nogueira (PRM/Santarém/PA); 
f) Felipe Valente Siman (PRDC/AC-Substituto); 
g) Raphael Luís Pereira Beviláqua (PRDC/RO). 
Apoio técnico: Bruno Cruz Pinheiro 
3º) Publique-se. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | PFDC - 27055| 
PORTARIA Nº 8, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 

atribuições decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão;  
RESOLVE:  
1º) Alterar a composição do Grupo de Trabalho “EDUCAÇÃO”, alterado pela Portaria nº 31/2013-PFDC/MPF, de 13/12/2013, 

publicada no Boletim de Serviço/MPF da 2ª quinzena de dezembro de 2013, da seguinte forma: 
a) excluir, a pedido, as Procuradoras da República Márcia Morgado Miranda (PRR2/RJ) e Carolina Bonfadini de Sá 

(PRM/Guarulhos/SP); 
b) incluir as Procuradoras da República Mona Lisa Duarte Abdo Aziz Ismail (PRDC/PE) e Niedja Gorete de Almeida Rocha 

Kaspary (PRDC/AL), e os Procuradores da República Carlos Roberto Diogo Garcia (PRM/Ribeirão Preto/SP) e Pedro Henrique Oliveira Kenne da 
Silva (PRDC/AC). 

2º) A composição do Grupo de Trabalho fica assim definida: 
a) Eduardo Ribeiro Gomes El-Hage (PRM/Volta Redonda/RJ);  
b) Ana Paula Fonseca de Góes Araújo (PRM/Anápolis/GO); 
c) Maria Cristina Manella Cordeiro (PR/RJ); 
d) Mariane Guimarães de Mello Oliveira (PRDC/GO Substituta); 
e) Sérgio Luiz Pinel Dias (PR/RJ); 
f) Gustavo Kenner Alcântara (PRDC/RR); 
g) Mona Lisa Duarte Abdo Aziz Ismail (PRDC/PE); 
h) Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary (PRDC/AL); 
i) Carlos Roberto Diogo Garcia (PRM/Ribeirão Preto/SP); 
j) Pedro Henrique Oliveira Kenne da Silva (PRDC/AC). 
Apoio técnico: Luís Roberto Costa e Luana Stein Garcez 
3º) Publique-se. 
 

 AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
CONSELHO SUPERIOR 

##ÚNICO: | CSMPF - 26875| 
Sessão de Distribuição de Processos 

Sessão: 4/2014 Data: 12/02/2014 Hora: 17:00 
 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 
 

CSMPF : 1.00.001.000154/2008-00  
Assunto : AFASTAMENTO  
Origem : Espírito Santo  
Relator(a) : Cons. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE  
Interessado(s)  : Dr. Júlio César de Castilhos Oliveira Costa - PRM/São Mateus/ES  
   CSMPF : 1.00.001.000033/2009-31  
Assunto : INDICAÇÃO  
Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Cons. JOSE FLAUBERT MACHADO ARAUJO  
Interessado(s)  : Conselho Penitenciário do Distrito Federal  
  Procuradoria da República no Distrito Federal  
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CSMPF : 1.00.001.000033/2012-36  
Assunto : AFASTAMENTO  
Origem : PR/PI - GAB/PC  
Relator(a) : Cons. GILDA PEREIRA DE CARVALHO  
Interessado(s)  : Dr. Marco Aurélio Alves Adão - Procurador da República  
   CSMPF : 1.00.001.000146/2012-31  
Assunto : AFASTAMENTO DO PAIS  
Origem : PR/SP  
Relator(a) : Cons. ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS  
Interessado(s)  : Dr. Luiz Fernando Gaspar Costa  

 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

PRESIDENTE DO CSMPF 

##ÚNICO: | CSMPF - 26970| 
Sessão de Distribuição de Processos 

Sessão: 5/2014 Data: 13/02/2014 Hora: 17:00 
 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 
 

CSMPF : 1.00.001.000016/2014-61  
Assunto : STJ/DESIGNAÇÃO  
Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Cons. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE  
Interessado(s)  : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos  
  Ministério Público Federal  

 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

PRESIDENTE DO CSMPF 
 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
##ÚNICO: | 1CCR - 27043| 

ATA DA 1ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO DA 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013 
 

Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, na sede da Procuradoria-Geral da República, 
bloco B, sala 30, Brasília-DF, a Primeira Câmara de Coordenação e Revisão (1ª CCR) do Ministério Público Federal (MPF) reuniu-se em sua 1ª Sessão 
Ordinária de Coordenação, com a presença do Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira, Subprocurador-Geral da República, Membro Titular e Coordenador 
da 1ª CCR; Dr. Francisco Rodrigues dos Santos Sobrinho e Dr. Moacir Guimarães Morais Filho, Subprocuradores-Gerais da República e Membros 
Suplentes da 1ª CCR; Dr. José Adércio Leite Sampaio, Procurador da República em Minas Gerais; e dos servidores Wagner Vinícius Oliveira Miranda, 
Secretário Executivo, Roberta Sousa Almeida Pontes, Secretária-Executiva Adjunta, Alailton Araújo, Assessor-Chefe de Revisão, e Veroni Korilo, 
Assessora-Chefe de Administração. Justificou-se a ausência dos Membros Titulares da 1ª CCR, Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho e Dra. Aurea 
Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre, esta última justificada por meio do Ofício nº 1196/SPG/ALP, devido a impossibilidade de harmonização de 
agenda. Dr. Eitel Santiago iniciou a sessão com a apresentação da pauta e da minuta do Relatório do IV Encontro Nacional, realizado em Vitória – 
Espírito Santo nos dias 2 e 3 de setembro de 2013. A servidora Roberta Pontes iniciou a pauta com o resumo das realizações da 1ª CCR, ocorridas 
desde 2012, quais sejam: a) elaboração do Planejamento Temático/2012-2020 da 1ª CCR; b) criação do Grupo de Trabalho de Saúde (GT-Saúde); c) 
realização da primeira Audiência Pública, intitulada como “O dia da mobilização nacional pela efetivação do direito ao início do tratamento do câncer 
no SUS”; d) realização do IV Encontro Nacional – “Os direitos constitucionais ao alcance de todos”; e e) assinatura do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Ministério Público Federal, firmado pela Procuradora-Geral da República, Dra. Helenita Caiado de 
Acioli. Em seguida, Dr. Eitel comunicou a sugestão do coordenador do GT-Saúde, Dr. Waldir Alves, Procurador Regional da República da 4ª Região 
(PRR4), para ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que visa assegurar o acesso à educação às crianças na 
idade adequada. Comunicou que a 1ª CCR enviou sugestão de minuta da ADPF, elaborada pelo Dr. Waldir Alves, à Procuradora-Geral da República. 
Atualizou os presentes sobre as demais ações previstas no Planejamento Temático a serem realizadas em 2013 e 2014. Informou do desejo de realizar, 
ainda em 2013, um Encontro Regional da 1ª Câmara, já previsto no citado Planejamento Temático. Esclareceu que, ao todo, existem dezesseis ações 
previstas até 2020 e que a 1ª CCR encontra-se na fase de execução destas ações. Posteriormente, houve a apresentação, análise e validação dos 
encaminhamentos resultantes do IV Encontro Nacional pelo Colegiado, os quais englobam: a) Saúde [acesso dos brasileiros e estrangeiros residentes 
no país aos medicamentos de alto custo; implementação imediata da Lei nº 12.732/2012; inclusão do Implante Transcateter de Valva Aórtica no rol de 
procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS); e fornecimento de medicamentos e atuação coordenada do MPF]; b) Problemas de gestão na 
execução de programas federais e atuação do MPF; c) Atribuições do representante e critérios da 1ª CCR; d) Educação acessibilidade ao ensino 
fundamental para crianças a partir dos 6 (seis) anos de idade e acessibilidade à pré-escola para crianças que completarem 4 (quatro) anos de ingresso; e) 
Regime Constitucional/ Institucional do Ministério Público; f) Concurso Público e g) Servidor Público [Obrigatoriedade da adoção do regime 
estatutário para os servidores dos Conselhos Profissionais Federais e Regionais]. Os seguintes encaminhamentos foram postos em pauta durante a 
sessão. No tocante ao tópico saúde – para efetivação da Lei 12.732/2012, o Colegiado deliberou e aprovou [a criação de uma força tarefa 
interinstitucional, que possa unir esforços entre Câmaras do MPF, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), Tribunal de Contas da União 
(TCU), Conselho Federal de Medicina (CFM), universidades, além de outras instituições]; a moção de apoio ao Projeto de Lei de iniciativa popular 
vinculando 10% (dez por cento) da Receita Liquida da União para o SUS (PL +10) e o monitoramento pelo MPF quanto à obrigação dos estados em 
capacitar os municípios para a implantação do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN); a criação de um fórum para discussão na Intranet e a 
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solicitação ao PGR de corpo técnico para assessorar a 1ª CCR em questões de Saúde. No tocante à educação, ressaltaram a importância exercida pela 1ª 
CCR nas ações sobre acessibilidade de crianças, a partir de 6 anos, no ensino fundamental; e a entrada na pré-escola aos que completam 4 anos no ano 
de ingresso nos colégios. Sobre esse assunto, a 1ª CCR deliberou e aprovou o envio de solicitação à Procuradoria Geral para que ajuizasse uma 
arguição de descumprimento de preceito fundamental (a qual já foi ajuizada – ADPF 292/DF) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir esse 
direito. Aprovou, ainda, o envio de solicitação da 1ª CCR aos Procuradores-Chefes para instauração de Ações Civis Públicas (ACPs) nos estados. No 
tocante ao tópico servidor público, o Colegiado aprovou a articulação entre a 1ª e 5ª CCRs para criação de um Grupo de Trabalho Intercameral, com a 
finalidade de estudar e apresentar sugestões para solucionar as dificuldades decorrentes da aplicação do regime jurídico estatutário aos Conselhos 
Profissionais. Além disso, os Membros discutiram a representação feita pelo CFM ao MPF com o objetivo de verificar a razão da desativação de 
aproximadamente 12 mil leitos de internação e complementares na rede pública de saúde, e qual posição que o MPF deve adotar. Sobre o problema, Dr. 
Moacir sugeriu que o TCU auditasse os hospitais. Dr. Eitel se pronunciou por uma ação integrada em nível nacional, com todas as Câmaras e PFDC 
envolvidas. Nesse sentido, o Colegiado aprovou a criação de uma força tarefa, envolvendo as Câmaras do MPF, a PFDC e as Procuradorias Estaduais 
para orquestrar uma solução ao problema. Dr. Eitel se posicionou sobre a necessidade da realização de ação descentralizada com a instauração de 
Inquéritos Civis Públicos (ICPs) e Ações Civis Públicas (ACPs) nos estados, em razão de cada Ente Federativo ter uma realidade diferenciada. 
Defendeu a criação de um Grupo de Trabalho Intercameral em Brasília para receber essas informações dos estados. Dr. Moacir votou contra a forma de 
ação descentralizada e posicionou-se a favor da instauração de um ICP centralizado em Brasília. A posição do Dr. Eitel é a de que a instauração do 
ICP, apenas em Brasília, não seria eficaz. Dr. Moacir esclarece seu voto com o seguinte posicionamento: “voto pela abertura de um ICP sem prejuízo 
do GT, que terá outro objetivo que não é o de investigar, evidentemente, o que já se passou. Vamos constituir o GT para propor as soluções daqui para 
frente. O GT não é para aplicar medidas corretivas, será para verificar a razão da desativação dos leitos”, ressaltou o Membro. Lembrou que o CFM 
delimitou o objeto do GT Intercameral. Explicou que o SUS padroniza diversas condutas. Porém, se os hospitais de um Estado cortam mais leitos que 
outros, deve-se entender o motivo pelo qual isso foi causado. Dr. Francisco pediu a palavra para expor seu voto a favor da descentralização. No seu 
entendimento, deveria haver ICPs em cada Estado e, dessa forma, o GT Intercameral coordenaria e acompanharia os representantes de cada Estado. Dr. 
José Adércio se manifestou a favor de “uma forma descentralizada”. Dr. Moacir pediu a palavra para afirmar que a proposta dele seria, sem prejuízo da 
atividade do GT Intercameral, a instauração de ICP para apurar os fatos constantes do ofício encaminhado pelo CFM. O Colegiado concluiu, por 
maioria, vencido o Dr. Moacir Guimarães, que: seja instaurado Inquérito Civil Público, em nível nacional, sem prejuízo dos ICPs e cada Estado. Após a 
deliberação, debateram os próximos tópicos dos encaminhamentos: atribuições do representante e critérios da 1ª CCR, apresentação da Portaria feita 
pela 4ª CCR e a solicitação à 1ª CCR para que normatize, por meio de Portaria, as atribuições do representante da 1ª Câmara nos estados e nas 
Procuradorias Regionais. Dr. Moacir ressalta a polêmica da questão, pois envolve problemas de delegação de atribuição entre o Conselho Superior e as 
Câmaras. Ressaltaram que a Resolução do Conselho Superior está defasada e precisa ser atualizada. Dr. Francisco sugere que na próxima reunião da 1ª 
CCR seja encaminhado ao Conselho uma sugestão para estabelecer uma norma na qual o Membro de qualquer um dos Conselhos que faltar às reuniões 
seguidas, em quantidades a serem estabelecidas, deverá desligar-se do Conselho. Os participantes, então, discutem a pauta da reunião da integração 
Intercameral. Dr. Eitel destaca também a importância de os servidores da 1ª CCR estarem atentos às datas das Audiências Públicas realizadas pelo 
Senado Federal. Sobre a temática Concurso Público, Dr. Moacir pergunta ao Dr. Francisco sua opinião quanto à questão dos concurseiros aprovados, 
que não são convocados para tomar posse nos seus cargos. Em resposta, Dr. Francisco, reforça que, se a pessoa foi aprovada, ela tem o direito à vaga e, 
portanto, deve tomar posse. Dr. Moacir se pronuncia favoravelmente à opinião do colega. Dr. Eitel agradece a participação de todos e declara encerrada 
a Sessão às 12h:50, da qual eu, Roberta Sousa Almeida Pontes, Secretária Executiva Adjunta, designada para o ato, lavrei a presente ata. 

 
EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA 

Subprocurador-Geral da Republica 
Coordenador da 1ª CCR 

 
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO 

Subprocurador-Geral da Republica 
Membro Suplente 

 
MOACIR GUIMARAES MORAIS FILHO 

Subprocurador-Geral da Republica 
Membro Suplente 

 
JOSE ADERCIO LEITE SAMPAIO 

Procurador Regional da República 
Membro Suplente 

 
WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA 

Secretario Executivo da 1ª CCR 
 

ALAILTON ARAÚJO  
Assessor Chefe da Assessoria de Revisão da 1ª CCR 

 
VERONI KORILO 

Assessora-Chefe da Assessoria de Administração da 1ª CCR 
 

ROBERTA SOUSA ALMEIDA PONTES 
SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DA 1ª CCR E 

Assessora-Chefe da Assessoria de Coordenação da 1ª CCR 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | 1CCR - 27029| 

ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

Aos vigésimo dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, a partir das 10h00, na sede da Procuradoria-Geral da República, bloco B, sala 307 - 
Brasília-DF, a Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, reuniu-se, em sua 246.ª Sessão Ordinária com a presença da 
Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre (coordenadora substituta) e do Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho, Membros Titulares, os demais 
Membros com ausência justificada. Foram objeto de deliberações: 1) PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA Nº. 1.15.000.002631/2013-16 - 
Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. ATRIBUIÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CF. Arts. 37, caput, e 109. 1. Hipótese sobre eventuais irregularidades no Concurso Público realizado pela 
Prefeitura de Fortaleza, para preenchimento do cargo de Guarda Municipal. 2. Matéria de atribuição do Ministério Público Estadual. 3. Pela 
Homologação do Declínio de Atribuição, com remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Ceará. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao(à) MPE/CE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO CEARÁ - MPE/CE para análise. 2) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP Nº. 
1.34.010.000391/2013-32 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. AUTOESCOLAS SITUADAS EM PONTAL/SP. POSSÍVEIS TRANSTORNOS EM 
ESPAÇO PÚBLICO. MATÉRIA AFETA À ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA 
FEDERAL A ENSEJAR ATUAÇÃO DO MPF. INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DA CF. CF - art. 37. 1. Declínio de Atribuição. 2. Possíveis 
irregularidades praticadas por autoescolas situadas em Pontal/SP que estariam utilizando indevidamente espaço público, localizado próximo ao estádio 
da cidade, gerando transtornos às pessoas que lá transitam. 3. Inexiste interesse público federal a legitimar a atuação do Ministério Público Federal. 4. 
Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses de qualquer das pessoas previstas no art. 109 da Constituição Federal. 5. Voto pela homologação da 
decisão de declínio de atribuição à Promotoria de Justiça de Pontal/SP. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao(à) MPE-PONTAL - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTAL para análise. 3) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.001179/2013-74 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa 
Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE 
SERGIPE. POLICIAIS CIVIS. SUPOSTA RECUSA IRREGULAR DE REENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE AGENTE AUXILIAR DA 
POLÍCIA JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CF. Art. 109. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade 
praticada pelo Poder Executivo do Estado de Sergipe, que teria deixado de reenquadrar 26 (vinte e seis) servidores na carreira de Agente Auxiliar de 
Polícia Judiciária. 2. Matéria afeta às atribuições do Ministério Público Estadual. 3. Voto pela homologação da promoção de declínio de atribuição, 
com remessa dos autos ao Ministério Público do Estado de Sergipe. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao(à) MPE/SE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE - MPE/SE para análise. 4) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB Nº. 1.24.000.000182/2013-54 - Relatado por: Dra. Aurea Maria 
Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO/PB. ÚNICO DA CIDADE. 
FECHADO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 
ENTES FEDERATIVOS. INTERESSE FEDERAL CONFIGURADO. MATÉRIA AFETA À ATRIBUIÇÃO TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL QUANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CF - art. 37. 1. Alegação de que o único hospital da cidade de Boqueirão encontra-
se fechado. 2. O adequado funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
Municípios - Legitimidade passiva “ad causam”. Precedente da 1ª CCR. 3. Competência concorrente dos Entes Federativos. Concorrência de 
atribuições entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 4. Pela remessa de cópia ao Ministério Público 
Estadual. Precedentes 1ª CCR. 5. Pela parcial homologação do declínio, com o retorno dos autos à origem, observando o princípio da independência 
funcional (CF - art. 127, § 1º); com remessa de cópia ao Ministério do Estado da Paraíba. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação parcial do declínio de atribuição, com retorno à origem, com remessa de cópia ao Ministério Público do Estado da Paraíba. 5) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA Nº. 1.19.001.000202/2012-66 - Relatado por: Dra. Aurea Maria 
Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. 
MATÉRIA QUE REFOGE ÀS ATRIBUIÇÕES DA 1ª CCR. PRECEDENTES. CF - art. 37, caput. 1. Hipótese sobre possível prática de propaganda 
eleitoral extemporânea, por meio de redes sociais, de candidato a cargo eletivo no Município de Nova Colinas/MA, comarca de Balsas/MA. 2. Matéria 
atribuída à Procuradoria-Geral Eleitoral, por força do que dispõe o art. 75 da Lei Complementar nº 75/1993. 3. Precedente (PA nº 
1.27.000.000897/2009-19). Entendimento reiterado nos autos do Procedimento nº 117/2010. 4. Pelo não conhecimento, com remessa à Vice-
Procuradoria Geral Eleitoral. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do declínio, remetendo-se os autos ao(à) 
PGR/GABVICEPGE - EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO para análise. 6) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000393/2013-71 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. BEM PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ. 
NOME DE PESSOA VIVA. MATÉRIA AFETA ÀS ATRIBUIÇÕES DA 5ª CCR. CF - art. 37 caput e § 1º. Lei nº 6.454/77, arts. 1º e 3º. 1. Declínio 
de Atribuição. 2. Hipótese de existência de bem público em nome de pessoa viva no Município de Barra Mansa/RJ. 3. Matéria que se insere mais 
adequadamente na esfera de atribuições da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 4. Precedente da 1ª CCR. 5. Voto pela remessa dos autos à 5ª CCR. - 
Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à PGR/5A.CAM - 5A.CAMARA DE COORDENACAO E REVISAO para 
análise. 7) PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000778/2013-11 - Relatado por: Dra. Aurea 
Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. X EXAME DE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 
PROVA DE DIREITO CIVIL. QUESTÕES ANULADAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. CF Art. 37. Fiscalização 
Profissional. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade nas questões 3 e 4 da prova de Direito Civil da 2ª fase do X Exame de Ordem Unificado - 2013. 
2. As questões em análise foram anuladas, com a atribuição da pontuação correspondente a todos os candidatos que realizaram a prova na área Cível, 
conforme certidão fl. 08. 3. Ausência de irregularidade. 4. Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento. 8) PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 
1.11.000.000963/2013-05 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. EXIGÊNCIA DE FIADOR. 
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CF - Art. 208. Lei nº 10.260/2001 (com a redação da Lei nº 11.552/2007) - Art. 5º, III, VII e § 9º. 1. Hipótese 
sobre exigência de fiador para aditamento de contrato de financiamento estudantil. Previsão no art. 5º da Lei nº 10.260/2001, com a alteração da Lei nº 
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11.552/2007. 2. Precedente do STJ - REsp nº 1.155.684/RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves - Dje 18/05/2010. 3. “Se é legal a exigência de 
comprovação de idoneidade de fiador, quanto mais legal será a própria exigência de apresentação de fiador (...) para a concessão do crédito estudantil 
(...)” (Agrg no Ag nº 1.101.160/PR, Relator Ministro Mauro Campbel - Dje 16/09/2009). 4. Pela homologação da Promoção de Arquivamento. - 
Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 9) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001019/2013-67 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. FORNECIMENTO A 
BRASILEIROS E ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO GRUPO DE TRABALHO “SAÚDE” 
DA 1ª CCR. CF - Art. 196, caput. 1. Solicitação de informações pelo GT Saúde, instituído no âmbito da 1ª CCR, sobre o acesso dos brasileiros e 
estrangeiros residentes no País aos medicamentos de alto custo fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. 2. Os elementos colhidos durante a instrução 
foram repassadas ao GT Saúde, que extraiu cópia destes autos e fez juntada ao Procedimento Administrativo nº 1.00.000.017285/2012-12, em trâmite 
nesta 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. 3. Exaurida a atuação ministerial. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 10) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/S 
IPANEM Nº. 1.11.001.000085/2011-48 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL. CONCURSO PÚBLICO. 
EDITAL Nº 131/2010. PLANO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS - PAA. AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS AO CARGO DE PROFESSOR. 
ARGUIÇÃO. TEMPO EXCEDIDO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. CF - art. 37, caput. 1. Supostas irregularidades na avaliação de candidatos 
ao cargo de professor da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, mais precisamente, na etapa de avaliação do plano de atividades acadêmicas - 
PAA. 1.1. Alegação de que o tempo de arguição teria excedido o limite previsto no Edital, impedindo os candidatos de responderem aos 
questionamentos da banca de forma satisfatória. 2. Observados os critérios previstos no Edital. 3. Candidato não apresentou desempenho suficiente 
para obter aprovação. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 11) PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA Nº. 1.15.000.001199/2012-57 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira 
Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO 
ADMINSITRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO - MATERNIDADE 
ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND/HUWC - MEAC. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ADICIONAIS DE PLANTÃO 
HOSPITALAR - APH. DISCIPLINAMENTO PELO MEMORANDO Nº 43/2012/GE/HUW/MEAC/UFC. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS RAZOÁVEIS 
E OBJETIVOS. ARQUIVAMENTO. CF - art. 37, caput. Lei nº 11.907/2009. Dec. nº 7.186 / 2010. 1. Retorno de autos - em face da Decisão de 1ª 
CCR (fls. 16 / 19). 2. Hipótese sobre suposta irregularidade na distribuição dos Adicionais de Plantão Hospitalar - APH do Hospital Universitário 
Walter Cantídio - Maternidade Escola Assis Chateaubriand. 3. Distribuição dos adicionais de Plantão Hospitalar - APH. 4. O Hospital Universitário 
HUWC-MEAC alterou o disciplinamento da distribuição do Adicional de Plantão Hospitalar pelo Memorando nº 43/2012/GE/HUW/MEAC/UFC 
(Memorando anterior n 36 / 2012). 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 12) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/QUIXADÁ Nº. 1.15.001.000221/2012-
31 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA NACIONAL DA REFORMA AGRÁRIA (PNRA). ASSENTAMENTO. PROJETO 
BARBADA. MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. VEREADOR DE IBICUITINGA/CE. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE SER 
BENEFICIÁRIO DE TERRAS E EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. CF - arts. 5º, 14 e 
15. Lei nº 8.629/1993 - art. 20. Lei nº 4.504/1964 - art. 25, § 3º. Decreto nº 59.428/1966 - art. 64. 1. Hipótese sobre o assentamento do Sr. Manoel da 
Silva Santos, no Projeto Barbada, localizado no Município de Morada Nova/CE, por ser vereador do Município de Ibicuitinga/CE. 1.1. Suposta 
impossibilidade de ser beneficiário de terras por exercer função pública (Vereador). 2. Não há vedação constitucional para o benefício: não é possível 
exclusão do PNRA pelo exercício de cargo político (Vereador). 2.1. Fora das hipóteses da Constituição (CF - art. 15) não é possível suprimir direitos 
sociais. 2.2. Família com vocação agrícola. 3. Ausência de Irregularidade. 4. Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 13) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.000187/2012-78 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB. MESTRADO E DOUTORADO EM 
EDUCAÇÃO. SELEÇÃO PARA BOLSAS DE ESTUDO. PUBLICIDADE DOS EDITAIS CONFIRMADA. RESULTADO DIVULGADO SEM A 
PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE DIVULGAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS FUTUROS. OPÇÃO PELA BOLSA 
DA CAPES PARA OS BOLSISTAS DA UnB. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CF - Arts. 205 e 207. 1. Hipótese sobre supostas 
irregularidades nos critérios de seleção de candidatos nos processos para concessão de bolsas de estudo em nível de mestrado e doutorado em Educação 
pela UnB. 2. Comprovada publicidade dos editais referentes aos 3 (três) processos seletivos para bolsistas realizados pela UnB. 3. Resultado da seleção 
divulgado por ordem de classificação, sem as pontuações recebidas pelos candidatos. A Universidade comprometeu-se a divulgar a pontuação nos 
processos seletivos futuros. 4. Possibilidade da inscrição de candidatos bolsistas da UnB, desde que optem pela bolsa da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em caso de aprovação no certame. 5. Ausência de irregularidades. 6. Voto pela homologação da 
Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 14) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP Nº. 1.16.000.000337/2013-24 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira 
Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 
001/2013. MINISTÉRIO DA DEFESA. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
RESTRINGIR O CARGO DE ANALISTA EM C&T JÚNIOR A CANDIDATOS COM CURSO SUPERIOR ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 
ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37, I. 1. Hipótese sobre supostas irregularidade no Edital nº 001/2013 do concurso público realizado pelo Departamento 
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial que possibilitou a concorrência de candidatos com qualquer tipo de graduação para os cargos de Analista em 
C&T Júnior: Administração e Recursos Humanos. 2. Cargo não privativo a pessoas com formação em Administração. 3. Restringir a inscrição a 
candidatos com diploma de curso superior específico fere o princípio da igualdade. 4. Cabe à Administração definir as normas e critérios para seleção e 
aprovação de seus servidores. 5. Discricionariedade Administrativa. 6. Ausência de irregularidades. 7. Pela Homologação do Arquivamento. - 
Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 15) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO 
FEDERAL Nº. 1.16.000.000784/2013-83 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DIVULGADA NA INTERNET. AUSÊNCIA DE SIGILO. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. CF - Arts. 5º e 37. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade praticada pela assessoria de comunicação na 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 7 
 
Procuradoria da República no Distrito Federal por lançar na Internet denúncia expondo o nome de policial civil. 2. O fato não estava sob sigilo. 3. A 
transparência e a publicidade das informações estão ligadas ao interesse público. 4. Não invocável o Direito à Intimidade como forma de obstar o 
acesso à informação. 5. Ausência de irregularidades. 6. Pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento. 16) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000909/2013-75 - Relatado por: 
Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CINCO EM CINCO ANOS. FINALIDADES 
DIVERSAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.745/93. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CF - Art. 37. Lei nº 8.745/93. 1. Hipótese sobre supostas 
irregularidades em contratações temporárias realizadas, de cinco em cinco anos pelo Ministério da Saúde, o que desfiguraria o caráter excepcional 
dessas contratações. 2. Providências adotadas. 3. Contratações para cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta. 4. As contratações ocorreram 
para atingir diferentes finalidades, mas todas devidamente amparadas pela Lei nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 5. Ausência de irregularidades. 6. Voto pela homologação da Promoção de 
Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 17) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001205/2013-10 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS. POSTALIS. INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS. SUPOSTO BLOQUEIO DE 
MENSAGENS ELETRÔNICAS. SPAM. PROTEÇÃO DA REDE CORPORATIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CF - ART. 37. 1. 
Hipótese sobre suposto bloqueio, por parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de mensagens eletrônicas, referentes a intervenção no 
Postalis (Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos). 2. Correio eletrônico externo enviado a vários destinatários e identificado como 
SPAM. 3. Providências adotadas. 4. Investigação no Inquérito Civil Público nº 1.16.000.859/2010-83: sobre o POSTALIS - em curso. 5. O gestor da 
Área de Segurança de Informação está autorizado a bloquear referida mensagem para proteger a Rede Corporativa. 6. As mensagens poderiam estar 
sendo enviadas com o intuito de somente congestionar o sistema. 7. Voto pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 18) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.001656/2012-76 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA POLÍCIA FEDERAL. 
ACÓRDÃO DO TCU. ARQUIVAMENTO. ART. 37, II, DA CF/88 E ART. 1º, § 2º, DO DECRETO Nº 2.271/97. 1. Hipótese sobre possíveis 
irregularidades na terceirização de mão-de-obra no âmbito da Polícia Federal fora do escopo do Decreto nº 2.271/97 - art. 1º, § 2º. 2. Acórdão do 
Tribunal de Contas da União - TCU tratando da matéria, ciência do Departamento de Polícia Federal das irregularidades, caminhos para saná-las e 
existência de prazo para adoção das medidas exaradas pelo TCU. 3. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo Ministério Público do 
Trabalho. 4. Voto pela homologação do arquivamento, com remessa de cópia ao Ministério Público do Trabalho. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 19) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.002418/2013-69 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. NOTÍCIA DE FATO. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - HFA. SUPOSTA IRREGULARIDADE PRATICADA 
POR SERVIDORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS À PERSECUÇÃO INVESTIGATÓRIA. ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37. 1. 
Hipótese sobre possível irregularidade praticada por servidora vinculada ao Hospital das Forças Armadas, que batia o ponto no local de trabalho mas 
não trabalhava. 2. Hipótese a envolver possível ato de improbabilidade. 3. Pela remessa à 5ª CCR. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela outras deliberações no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CAMARA DE COORDENACAO E 
REVISAO para análise. 20) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002862/2012-01 - Relatado por: Dra. Aurea 
Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. CONCURSO 
PÚBLICO. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV. EDITAL 01/2012. EXISTÊNCIA DE 
CERTAMES COM VALIDADE AINDA VIGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. CF - art. 37, IV. 1. Hipótese sobre 
suposta irregularidade no concurso público de 2012 da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, pela existência de 
outros certames vigentes. 2. O aprovado em concurso público será convocado com prioridade sobre novos concursados. 3. Instrução dos autos revelou 
que não existiu preterição de candidatos. 4. Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 21) PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000187/2012-01 - 
Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXAME DE ORDEM. 
COINCIDÊNCIA DA DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO NO VI EXAME DE ORDEM COM A DATA PREVISTA PARA DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA DISCURSIVA DO EXAME ANTERIOR. ESCLARECIMENTOS DO CONSELHO 
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ANTECIPAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS DO V EXAME DE ORDEM E 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO DO VI EXAME. IRREGULARIDADE SANADA. CF - ART. 37, II. 1. Hipótese acerca de 
irregularidade no Exame de Ordem - resultado dos recursos contra a prova discursiva do V Exame de Ordem coincidente com a data limite para 
inscrição no VI Exame de Ordem - possível ocorrência de prejuízo aos candidatos. 2. Esclarecimentos prestados pelo Conselho Federal da OAB - de 
antecipação da publicação do resultado dos recursos contra a prova discursiva do V Exame de Ordem para o dia 12/01/2012, e prorrogação do prazo 
para inscrição no VI Exame para o dia 16/01/2012. 3. Ausência de prejuízo aos candidatos. 4. Voto pela homologação da Promoção de Arquivamento. - 
Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 22) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000218/2012-16 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL - INSS. EDITAL Nº 1/2011. SUPOSTA USURPAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ANALISTA 
PREVIDENCIÁRIO PELO CARGO DE TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES EM 
CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.667/2003 - ART. 6º, II. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MINUTA DE DECRETO EM TRÂMITE NO 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF - art. 39, § 1º, I e III. Lei 10.667/2003. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade no Edital nº 1/2011 
do concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Alegação de usurpação das atribuições do cargo de Analista Previdenciário pelo 
cargo de Técnico do Seguro Social. 2. Atividades do cargo nas regras editalícias estão em consonância com as atribuições de suporte e apoio técnico 
especializado às atividades de competência do INSS. 3. Lei nº 10.667/03 - o art. 6º, II já está sendo objeto de regulamentação específica por parte do 
Ministério da Previdência Social. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento. 23) PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000643/2012-13 - Relatado por: Dra. 
Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SENADO FEDERAL. PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL LEGISLATIVO. BANCA 
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ORGANIZADORA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO ENDEREÇO DE REALIZAÇÃO 
DAS PROVAS. INFORMAÇÃO DIVULGADA EM PRAZO SUFICIENTE PARA CONSULTA DOS CANDIDATOS. CF - art. 37, caput. 1. 
Hipótese sobre suposta irregularidade no Concurso Público realizado pelo Senado Federal, para provimento do cargo de Policial Legislativo, em razão 
de impossibilidade de acesso à informação do endereço de aplicação das provas. 2. Os dados acerca dos locais, datas, turnos e horários de realização 
das provas foram devidamente divulgados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, em prazo suficiente para a consulta dos candidatos. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 24) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000647/2012-93 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa 
Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SENADO 
FEDERAL. EDITAL Nº 3/2011. QUESTÕES IDÊNTICAS A DE OUTRO CERTAME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREJUÍZOS. 
ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37. 1. Hipótese sobre a existência de questões idênticas a do concurso público para provimento de cargos do Ministério 
da Cultura, realizado em 2006, no certame do Senado Federal, regido pelo Edital nº 03/2011. 2. Respeitados os Princípios da Igualdade, da 
Impessoalidade não havendo indícios de privilégios ou discriminações arbitrárias. 3. Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 25) PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000696/2012-26 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES PRATICADAS POR 
SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IRREGULARIDADE SANADA. PRECEDENTE DESTA 1ª CCR. ARQUIVAMENTO. CF - 
art. 37, caput. Art. 1773 do Código Civil. 1. Hipótese sobre possíveis irregularidades na conduta de servidores da Caixa Econômica Federal, que 
estariam exigindo, do curador, documentos dispensáveis para a prática de atos da vida civil do curatelado. 2. Os elementos constantes dos autos atestam 
que a Caixa Econômica Federal possibilita a obtenção da Certificação Eletrônica por interditado, representado por curador, e a agência envolvida 
recebeu orientação nesse sentido. 3. Precedente da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão (Procedimento Administrativo 1.18.000.000398/2012-36, 
ATA 240º, 30/04/2013). 4. Voto pela homologação da decisão de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 26) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.18.000.000956/2011-82 - Relatado por: Dra. 
Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE. CARGO DE ANALISTA AMBIENTAL. CENTRO DE SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA - CESPE/UnB. DIVULGAÇÃO DE GABARITOS DIVERGENTES ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. CF - ART. 37, II. 1. Hipótese sob suposta irregularidade no Concurso Público para o cargo de Analista Ambiental do 
Ministério do Meio Ambiente, promovido pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos. 2. Divulgação de dois gabaritos definitivos divergentes. 3. 
Devido à grande demanda de inscritos em concursos públicos, faz-se necessário a prática da confecção de diferentes tipos de provas, normalmente com 
a ordem dos itens trocados, com a intenção de evitar fraudes. 3.1 Gabaritos diferentes, mas cada um estava atrelado a um tipo de prova específica. 4. 
Em conformidade com o gabarito do seu tipo de prova, o Representante foi reprovado, pois não conseguiu obter o mínimo de pontos estabelecidos no 
edital do certame. 5. Ausência de irregularidades. 6. Voto pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 27) PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 
1.18.000.001558/2012-64 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. 
PROVA TEÓRICO-PRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE TODO O TEMPO DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ATRASO NO INÍCIO 
DAS PROVAS DO TURNO VESPERTINO. JUSTIFICADO. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS DO TURNO VESPERTINO. NÃO 
COMPROVAÇÃO. CF - Art. 37. 1. Hipótese sobre supostas irregularidades na realização da prova teórico-prática do concurso público para Técnico 
Administrativo em Educação - Cargo Auxiliar de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás - UFG. 2. Os candidatos do turno matutino, 
contrariando as expectativas da banca examinadora, utilizaram-se da totalidade do tempo concedido para a realização da prova teórico-prática, 
acarretando atraso nas provas do turno vespertino. 3. Todos os candidatos do turno vespertino presentes puderam realizar as provas independentemente 
do referido atraso. 4. Atraso justificado. Inexistência de irregularidade apta a ensejar a atuação ministerial. 5. Pela homologação da Promoção de 
Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 28) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001590/2012-40 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS. PROVA DISCURSIVA. NOTAS DOS CANDIDATOS APROVADOS. ALEGADA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. 
ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37. 1. Hipótese sobre supostas irregularidades na prova discursiva do concurso público promovido pelo Centro de 
Seleção da Universidade Federal de Goiás - UFG, para provimento de cargo de Fiscal de Tributos do Município de Aparecida de Goiânia/GO. 2. 
Disparidade de notas nas provas discursivas e objetivas: não relevância para atestar irregularidade. 2.1. Finalidades diversas das provas: prova objetiva 
englobando 08 (oito) disciplinas; prova discursiva englobando questões específicas para o desempenho do cargo. 3. As notas obtidas na prova objetiva 
não servem de parâmetro para comparação com as da prova discursiva. Uma nota elevada na prova objetiva não significa, necessariamente, que a nota 
da prova discursiva seguirá a mesma proporção. 4. Pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento. 29) PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 
1.18.000.002304/2012-63 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA/CREMEGO. INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. CARGO DE AGENTE FISCAL 
INTERIOR. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DAS VAGAS PREVISTAS PARA O MUNICÍPIO DE GOIÁS/GO. INOCORRÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO 
E APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS DE ACORDO COM A MACRORREGIÃO ESCOLHIDA. ARQUIVAMENTO. CF - art. 37, caput. 1. 
Hipótese sobre suposta irregularidade no concurso público do Conselho Regional de Medicina/CREMEGO, para provimento do cargo de Agente Fiscal 
Interior. Suposta inexistência das vagas previstas para o Município de Goiás/GO. 2. O Edital suficientemente claro ao dispor que os candidatos seriam 
classificados e aproveitados de acordo com a macrorregião escolhida no ato da inscrição, com lotação para quaisquer dos municípios abrangidos por 
ela. 3. Assim, inexiste ilicitude a justificar a continuidade do feito. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 30) PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 
1.18.000.002429/2012-93 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. V CONCURSO PÚBLICO. NÃO INSTALAÇÃO DE VARAS 
FEDERAIS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. SUPOSTA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE 
ESTAGIÁRIOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CF - Art. 37, II. Lei nº 12.011/2009 - Art. 1º, § 1º. 
1. Hipótese sobre supostas irregularidades no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 1.1. Ausência de instalação de varas do Juizado 
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Especial Federal em municípios localizados no interior do Estado de Goiás. 1.2. Ausência de nomeação de candidatos aprovados no V Concurso 
Público do TRF 1ª Região. 1.3. Contratação de estagiários para exercício de atribuições inerentes a cargos efetivos. 2. Providências adotadas. 3. 
Processo seletivo realizado para formação de cadastro de reserva. 4. Definição das localidades de instalação de novas varas federais pelo Conselho da 
Justiça Federal (Resolução nº 102/2010). 5. Preenchimento das vagas de acordo com critérios legais, dando-se prioridade à movimentação dos 
servidores contemplados em concurso de remoção, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça. 6. Oferecimento de estágio supervisionado 
nos termos da Lei nº 11.788/2008 e da Resolução nº 208 do Conselho da Justiça Federal. 7. Ausência de irregularidades. 8. Pela homologação da 
Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 31) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000407/2008-54 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – 
Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 02/2008. 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT. NOMEAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 
NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. NOVO CONCURSO. EXIGÊNCIA DE DOUTORADO. REGULARIDADE. CF - art. 37, caput. 1. 
Hipótese sobre suposto não preenchimento do requisito de titulação pelos candidatos aprovados e classificados para o cargo de professor adjunto do 
Departamento de Matemática do Campus de Rondonópolis/MT, no concurso regido pelo Edital nº 002/PROAD/CGP/2008. 2. Com a instrução, restou 
esclarecido que o referido concurso habilitou três candidatos, uma na situação de aprovada e os outros dois, na situação de classificados. A candidata 
aprovada foi nomeada pela Portaria GR nº 828, de 07.07.2008, publicada no D.O.U em 11.07.2008, não conseguindo comprovar o requisito de 
titulação em Doutorado, seu ato de nomeação foi tornado sem efeito. 3. A candidata ajuizou a ação nº 2008.36.02.000998-2 na Subseção Judiciária de 
Rondonópolis/MT contra a UFMT, objetivando a investidura no mencionado cargo. 4. Liminar não deferida - determinando, ad cautelam, que a UFMT 
não nomeasse qualquer candidato para a vaga até o trânsito em julgado do processo. 5. A ação foi julgada improcedente em 1º grau, estando pedente de 
julgamento da apelação interposta pela candidata no TRF da 1ª Região. 6. Um dos candidatos, classificado em segundo lugar no certame, foi nomeado 
em concurso posterior realizado pela fundação pública federal. 7. Não comprovadas as irregularidades apontadas no feito. 8. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 32) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000659/2012-60 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT. 
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 002/PROAD/SGP/2012. CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. EXPEDIDA RECOMENDAÇÃO. CF - 
art. 37, caput. 1. Hipótese sobre supostas irregularidades no concurso para a carreira do Magistério Superior da Universidade Federal de Mato Grosso, 
regido pelo Edital 002/PROAD/SGP/2012: 1.1. O título de doutor obtido em curso credenciado, consoante o disposto no art. 5º do Decreto-Lei nº 
465/1969, asseguraria direito à inscrição em concurso destinado ao provimento de qualquer cargo ou função na carreira do magistério, salvo restrições 
legais impeditivas; 1.2. A imposição de requisito específico, como doutorado em curso específico (Administração, Economia ou Engenharia de 
Produção) para o cargo de professor adjunto de Administração - Operações e Logística, seria ilegal; 1.3. Pretensa discriminação na fase de títulos do 
concurso (nos valores concedidos aos títulos), pois os docentes de instituições públicas de ensino superior ganhariam 0,5 ponto por semestre de 
docência, enquanto aqueles provenientes de inciativa privada receberiam apenas 0,25 ponto por semestre de docência. 2. Recomendação expedida: 2.1. 
Exigência de título de doutorado em determinada área de conhecimento para docência em matéria específica não se consubstancia em irregularidade; 
2.2. Necessidade de correlação entre a expertise demandada e a seara de atuação do cargo almejado; 2.3. Recomendação cumprida: Edital de 
Retificação. 3. Recomendação à Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT: 3.1. Para se abster de conferir pontuação maior para aos candidatos 
que exercem ou tenham exercido magistério superior em instituições públicas de ensino superior em detrimento daqueles que exerceram o mesmo 
ofício em instituições privadas, tal como previsto nos itens “a” e “b” do anexo III da Resolução CD nº 44/2007 do Conselho Diretor da UFMT. 3.2. 
Para se abster de conferir pontuação maior a título de experiência profissional ao exercício de atividades estritamente administrativas, sem qualquer 
relação com o exercício do magistério superior, tal como previsto nos itens “k”, “p” e “q” do anexo III da Resolução nº 44/2007 do Conselho Diretor da 
UFMT. 4. Recomendação atendida. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 33) PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001280/2010-13 - 
Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 13/2010. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFMT. 
CAMPUS DE BARRA DAS GARÇAS. CARGO: PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DA ÁREA DE 
ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS. CF - art. 37, caput. 1. Hipótese sobre supostas irregularidades no Concurso 
Público, regido pelo edital IFMT nº 13/2010, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia para provimento de cargos de Professor de Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico da área de Administração para o Campus de Barra do Garças/MT. 2. Relata o representante haver sido aprovado na 
primeira fase do concurso, na primeira colocação (75 pontos). Ausência de divulgação de sua nota na segunda fase do concurso, em 18/06/2010, junto 
com os demais candidatos. Divulgação do resultado da prova didática somente ocorreu em 21/06/10, às 17h, quando o prazo para interposição de 
recurso já havia expirado. 3. O nome do representante não constou da lista de aprovados, em razão de sua nota ser insuficiente para aprovação. 4. 
Recursos interpostos contra o certame, mesmo intempestivos, foram apreciados, em virtude do atraso na divulgação das notas. 5. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 34) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001288/2012-33 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – 
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT. PEÇAS DE INFORMAÇÃO Nº 1.20.000.001004/2010-47. 
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR ESTA 1ª CCR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CF - art. 37. 1 - 
Pedido de Reconsideração: para homologação total do Arquivamento - nos autos do 1.20.000.001004/2010-47 - prejudicadas. 1. Hipótese sobre pedido 
de reconsideração de decisão desta 1ª CCR nas Peças de Informação nº 1.20.000.001004/2010-47, em que se deliberou pela parcial Homologação do 
Arquivamento, sob o fundamento de que, durante a instrução, não foi reconhecida a conexão entre a denúncia formulada por Maribel Chagas de Ávila 
(fls. 69/70) e o objeto daqueles autos, havendo necessidade de instauração de procedimento administrativo específico para apuração dos fatos, 
conforme ofício de fl. 66. 2. O ofício de fl. 66 refere-se à ausência de conexão entre a referida denúncia e o Procedimento Administrativo nº 
1.20.000.000671/2010-11, não se relacionando com as Peças de Informação nº 1.20.000.001004/2010-47. 3. Decisão de fl. 61: reconhecimento da 
conexão entre tal denúncia e as Peças de Informação nº 1.20.000.001004/2010-47. 4. Necessidade de reconsideração da decisão proferida por este 
Colegiado (fls. 75/78), com o reconhecimento da Homologação do Arquivamento de toda a matéria veiculada nos autos das Peças de Informação nº 
1.20.000.001004/2010-47, restando prejudicado o Procedimento Administrativo nº 1.20.000.001288/2012-33. 5. Pela Homologação integral da 
Promoção de Arquivamento proferida nos autos das Peças de Informação nº 1.20.000.001004/2010-47, prejudicado o Procedimento Administrativo nº 
1.20.000.001288/2012-33. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 35) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS-MS Nº. 1.21.002.000108/2012-49 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa 
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Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ENSINO SUPERIOR. FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ESCLARECIMENTOS 
PRESTADOS. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE. CF - Art.(s) 5º, XXXIV, LXXVII; 206, IV. 1. Hipótese sobre 
suposta irregularidade praticada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - FUFMS. Suposto descumprimento de decisão liminar 
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Campo Grande/MS (Ação Civil Pública nº 0006684-41.2012.4.03.6000), que determinou à FUFMS que se 
abstivesse de cobrar pelos serviços previstos na Resolução nº 54/2008 da instituição de ensino. 2. Providências adotadas. 3. Adoção de medidas 
administrativas pela FUFMS a fim de evitar novos pagamentos indevidos. 4. Divulgação do procedimento a ser realizado para reembolso dos valores 
pagos indevidamente após a referida decisão judicial. 5. Pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento. 36) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CORUMBA-MS Nº. 
1.21.004.000010/2013-52 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. BOLIVIANOS NO BRASIL. PREJUÍZO NO COMÉRCIO, EDUCAÇÃO E 
SAÚDE. POLÍCIA FEDERAL. RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. CF - Arts. 37. Decreto nº 
6.975/2009 - que promulga o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, Bolívia e Chile - 
de 2002. 1. Alegação de ocupação de postos de trabalho e o uso de serviços públicos por bolivianos que entram no Brasil ilegalmente no Município de 
Corumbá/MS. 2. Providências Adotadas. 3. Existência de operações face ao comércio ilegal. Fiscalização da Polícia e Receita Federal: Operação “No 
Caminho”. 4. Existência de acordos sobre a residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, Bolívia e Chile, 
bem como sobre a validade dos documentos de identificação pessoal de cada Estado. 5. Política de livre circulação de pessoas. 6. Não é possível o 
cerceamento da entrada de bolivianos e da presença destes em território brasileiro. 7. Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 37) PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.000611/2013-68 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV. CONCURSO PÚBLICO. 
EDITAL Nº 138/2012. CARGO DE PROFESSOR ADJUNTO. TITULAÇÃO EXIGIDA. DOUTORADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 
PRECEDENTE DESTA 1ª CCR. CF - Art. 207. Lei nº 12.772 - Art.(s) 1º; 8º. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade no edital do concurso público 
para provimento de cargo de Professor Adjunto da Universidade Federal de Viçosa - UFV: exigência de doutorado. Eventual violação ao art. 8º, § 1º, 
da Lei nº 12.772/2012. 2. Providências adotadas. 3. As universidades gozam de autonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial (art. 207 da Constituição Federal). 4. A Lei nº 12.772/2012 no art. 1º determinou que o Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal 
seria estruturado a partir de 1º de março de 2013, data posterior à publicação do edital do certame (03/01/2013). 5. Ausência de irregularidade. 6. Voto 
pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 38) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000809/2012-61 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa 
Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE. CORREGEDORIAS DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ARQUIVAMENTO. CF - Art. 103. Lei nº 9.868/1999. Decreto-Lei nº 1.002/1969. 1. Hipótese 
sobre dispositivos do Provimento Conjunto nº 09/2011 das Corregedorias da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e da Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais (Preâmbulo, I; art. (s) 274, §§ 1º e 5º; 275; 276; 278, §§ 3º e 6º), com possível usurpação de atribuições de outros órgãos, bem como 
eventual violação a preceitos constitucionais e a normas de direito penal e processual penal. 2. O ato impugnado é secundário, subordinado ao Código 
de Processo Penal Militar, sendo incabível a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 3. Voto pela homologação da 
Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 39) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000162/2013-48 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa 
Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SAÚDE. MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG. 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ERBITUX 
(CETUXIMADE). QUESTÃO JUDICIALIZADA. ARQUIVAMENTO. CF - Art. 196. 1. Hipótese sobre suposta negativa de fornecimento de 
medicamento de alto custo pelo SUS a portador de neoplasia maligna. 2. Questão judicializada na Ação Civil Pública nº 14032-39.2010.4.01.3801. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 40) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000164/2013-37 - Relatado por: Dra. Aurea Maria 
Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA. SUPOSTA LENTIDÃO NA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICADOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE 
DE 2013. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ANTES DO INÍCIO DO PERÍODO LETIVO. CF - Art. 37, caput. 1. Hipótese sobre suposta 
lentidão da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF na divulgação da lista dos candidatos classificados para o segundo semestre de 2013. 2. A 
convocação dos aprovados deu-se antes do início do segundo período letivo. Portanto, não ocorreu demora relevante que pudesse causar qualquer 
prejuízo aos aprovados. 3. Pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento. 41) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000346/2012-27 - Relatado por: 
Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 
MATÉRIA JUDICIALIZADA. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CF - Arts. 196, 5º, XXXV. 1. Hipótese de solicitação de 
fornecimento de medicamento por parte do SUS. 2. Matéria Judicializada - Autos nº 14008-40.2012.4.01.3801 - Ação Ordinária proposta pela 
Defensoria Publica da União em favor de Karla Ferreira de Oliveira - notícia de deferimento de liminar. CF art. 5º XXXV: princípio da unicidade da 
jurisdição. 3. Pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 42) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000502/2010-59 - Relatado por: Dra. Aurea Maria 
Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. EXÉRCITO 
BRASILEIRO. 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE ITAJUBÁ/MG. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE VALORES A 
SEREM DEVOLVIDOS POR OFICIAL DEMISSIONÁRIO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. SINDICÂNCIA. RETIFICAÇÃO DO 
CÁLCULO DOS VALORES. PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO REPRESENTANTE. CF - Art.(s) 5º, LV, e 37. Lei nº 9.784/1999 - Art. 2º. 1. 
Hipótese sobre eventual irregularidade praticada pelo 4º Batalhão de Engenharia de Itajubá/MG no tocante ao procedimento de cobrança de valores a 
serem devolvidos pelo Represante (oficial demissionário) em razão dos gastos com sua formação militar e graduação no Instituto Militar de 
Engenharia. 2. Providências adotadas. 3. Abertura de sindicância. Respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Retificação do cálculo 
dos valores a serem restituídos ao erário. Pagamento da dívida pelo Representante. 4. Ausência de irregularidade. 5. Pela homologação da Promoção de 
Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 43) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
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PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000108/2013-75 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ - UFPA. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO NA LEI Nº 12.711/2012. AUTONOMIA DIDÁTICO-ADMINISTRATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. 
ARQUIVAMENTO. CF - art. 207, caput. Lei nº 12.711/2012. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade na distribuição das vagas reservadas a 
Portadores de Necessidades Especiais no vestibular da Universidade Federal do Pará - UFPA, regido pelo Edital nº 08/2012 - COPERDS. 2. A Lei nº 
12.711/2012 não estabelece sistema de cotas para alunos Portadores de Necessidades Especiais. 3. A política de inclusão social promovida pela UFPA, 
com reserva de uma vaga por curso para PNE, é matéria que se encontra amparada pela autonomia didático administrativa das Instituições de Ensino 
Superior. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 44) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000441/2012-01 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira 
Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. AUSÊNCIA DE COLETA DAS DIGITAIS DOS 
CANDIDATOS. IDENTIFICAÇÃO POR MEIO DE ASSINATURA NA FOLHA DE RESPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À LISURA 
DO CERTAME. CF - Art. 37. 1. Hipótese sobre supostas irregularidades na aplicação das provas do concurso público para provimento do cargo de 
Técnico do Seguro Social do INSS, tendo em vista que os fiscais da sala não procederam à coleta das digitais dos candidatos. 2. Ausência de coleta de 
digitais no Cartão Resposta. 2.1. Assinatura na Folha de Resposta. 3. Pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 45) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.000990/2012-78 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONCURSO 
PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. EDITAL Nº 326/2011. CARGO DE PROFESSOR AUXILIAR DE ESPANHOL. POSSÍVEL 
FAVORECIMENTO DE CANDIDATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CF - Art. 37. 1. 
Hipótese sobre suposta irregularidade no processo seletivo para o Cargo de Professor Auxiliar de Espanhol da Universidade Federal do Pará. 2. Após 
as diligências, não restou comprovada a existência de favorecimento de candidatos. 3. Pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 46) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.001049/2013-52 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
PARÁ. VAGAS PARA CANDIDATOS EGRESSOS DO ENSINO PÚBLICO. ALUNO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR 
CONVENIADA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NEGATIVA DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CF - Art. 205. 
Lei nº 12.711/2012 - Art. 4º. 1. Hipótese sobre cancelamento supostamente irregular de matrícula de aluno cotista no curso de Eletrônica Integrada do 
Instituto Federal de Tecnologia do Pará - IFPA. 2. Providências adotadas. 3. Exigência que o candidato para o direito ao Sistema de Cotas haja cursado 
integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. 4. Não equiparável para o Benefício alunos egressos de instituições públicas a egressos de 
instituições particulares conveniadas com o Poder Público. Precedentes do STJ. 5. Pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 47) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.002134/2011-76 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA. MESTRADO EM LETRAS. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSULTA DURANTE OS PRIMEIROS VINTE MINUTOS DE APLICAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE NÃO PREVISTA NO EDITAL. 
EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL. CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO POR PARTE DA UFPA. DESNECESSIDADE 
DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Hipótese sobre irregularidades na realização do processo seletivo de Mestrado no Curso de Letras, linha de 
pesquisa Estudos Literários, da Universidade Federal do Pará - UFPA, regido pelo Edital de Seleção 2011-2012. 1.1.Utilização de material de consulta 
durante os primeiros vinte minutos de aplicação da prova discursiva - possibilidade não prevista no instrumento convocatório. 2. Recomendação nº 
76/2011 expedida pelo MPF, determinando a anulação parcial do certame, e a inclusão, em editais de concursos e de processos seletivos futuros, da 
possibilidade ou não da tal consulta. 3. Notícia de cumprimento da citada Recomendação por parte da UFPA. 4. Desnecessidade de prosseguimento do 
feito. 5. Pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 48) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000072/2013-92 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – 
Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PATRIMÔNIO NACIONAL. MARINHA DO BRASIL. AFERIÇÃO DO LIMITE EXTERIOR 
DA PLATAFORMA CONTINENTAL BRASILEIRA. APLICAÇÃO DE TÉCNICA ATRASADA. DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CF - Art. 20, V, § 1º; Lei nº 8.617/93; Decreto nº 98.145/89. 1. Hipótese 
sobre a adoção de tecnologia ultrapassada para estabelecer o Limite Exterior da Plataforma Continental Brasileira - LEPLAC. 2. A escolha do método 
de levantamento do subsolo das áreas submarinas é matéria que se insere na discricionariedade administrativa. 3. Inexistência de irregularidade apta a 
ensejar a atuação do Ministério Público Federal. Pela homologação da decisão de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento. 49) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.001525/2013-61 - Relatado por: Dra. Aurea 
Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR. EDITAL Nº 120/2013. CARGO DE ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO. POSSÍVEL EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA 
DE IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37; Lei 11.091/2005 - Art. 9º. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade no concurso para o 
cargo de Assistente em Administração para a Universidade Federal do Paraná - IFPR. 1.1. Alegação de que a exigência de 12 meses de experiência na 
área administrativa atenta contra o princípio da isonomia. 2. A Lei 11.091/2005, no art. 9º dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico Administrativos em Educação, discrimina a experiência como um dos requisitos exigidos para ingresso no cargo de Assistente em 
Administração. 3. Discricionariedade Administrativa 4. Ausência de irregularidades para ensejar a atuação do Ministério Público Federal. 5. Pela 
Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 50) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.001802/2012-54 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. IV EXAME 
UNIFICADO. NÃO DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. CF - art. 37. 1. 
Hipótese sobre possível irregularidade praticada pela Ordem dos Advogados do Brasil que não teria devolvido o valor da taxa de inscrição solicitada 
pela Representante. 2. O Item 2.4.7 do Edital do IV Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que, uma vez paga, a taxa de 
inscrição não será devolvida. 3. O Edital de um processo seletivo faz lei entre as partes. 4. Ausência de irregularidade apta a ensejar a atuação do 
Ministério Público Federal. 5. Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 51) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.002523/2009-11 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina 
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Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E DO EMPREGO - MTE. CENTRAL DE RELACIONAMENTO TRABALHO E EMPREGO - CRTE. DISPONIBILIDADE DE VIAS 
DE ACESSO PARA RECLAMAÇÕES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37. 1. Hipótese sobre canais 
disponíveis no Ministério do Trabalho e Emprego para atendimento ativo e receptivo para apoiamento do desenvolvimento das políticas públicas. 2. 
Central de Relacionamento Trabalho e Emprego: 0800610101 para a Região Sul e Centro-Oeste, Estados do Acre, Rondônia e Tocantins; 
08002850101, demais localidades. 3. Ausência de irregularidade apta a ensejar a atuação do Ministério Público Federal. 4. Voto pela Homologação do 
Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 52) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
PARANA Nº. 1.25.000.002572/2011-60 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 002/2010. INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR. HIPÓTESE DE 
IRREGULARIDADE NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 
PRECEDENTES NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. CF - art. 37, VIII; Lei nº 8.112/1990, art. 5º, parágrafo 2º; Lei nº 7.853/89; Decreto nº 3.298/1999, art. 
37; Decreto nº 5.296/2004. 1. Hipótese sobre o Edital nº 002/2010 do Concurso Público realizado pelo Instituto Federal do Paraná que não teria 
previsto vagas para pessoas portadoras de deficiência nas áreas de conhecimento que ofereciam menos de 05 (cinco) vagas. 2. A Jurisprudência é 
pacifica no sentido de que a reserva de 5% das vagas para deficientes só é aplicável se resulta em pelo menos uma vaga inteira. 3. Precedente no 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 4. Precedente no Supremo Tribunal Federal. 5. No Edital, o número de vagas para cada área de conhecimento 
oscilou entre 01 (uma) e 04 (quatro) vagas, o que inviabilizou a reserva de 5% destas para deficientes. 6. Inexistência de irregularidades aptas a ensejar 
a atuação do Ministério Público Federal. 7. Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 53) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.002649/2012-82 - Relatado por: Dra. Aurea Maria 
Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2012. PREVIDÊNCIA SOCIAL. DATAPREV. NOVO CERTAME. EXISTÊNCIA DE PROCESSO 
SELETIVO COM VALIDADE AINDA VIGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. CF - art. 37, IV. 1. Hipótese de 
irregularidade na realização de concurso no ano de 2012, por parte da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, uma 
vez que ainda existiam certames com validade vigente. 2. A Constituição Federal em seu art. 37, IV dispõe que o aprovado em concurso público será 
convocado com prioridade sobre novos concursados. 3. Ausência de preterição de candidatos. 4. Não existência de Irregularidade. 5. Voto pela 
Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 54) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.002718/2011-77 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO 
ÂMBITO DE ÓRGÃOS FEDERAIS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARANÁ. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EFETIVA 
OCORRÊNCIA DE MONITORAMENTO. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CF - ART. 37. 1. Hipótese sobre 
monitoramento para Combate à Dengue no Estado do Paraná. 2. Os órgãos federais situados no Estado do Paraná estão sendo monitorados 
periodicamente por agentes de saúde, que combatem a propagação do mosquito transmissor da dengue. 3. Desnecessidade de prosseguimento do feito. 
4. Voto pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 
55) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.002918/2012-19 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa 
Pierre – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. IRREGULARIDADE 
NA NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA COMO DEFICIENTE. NOTÍCIA DE A CITADA CANDIDATA NÃO HAVER ENTRADO EM 
EXERCÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO. CF – Art.37, II. 1. Hipótese sobre suposta 
irregularidade em concurso público promovido pelo Ministério Público da União - irregularidade na nomeação de candidata aprovada através da 
reserva de vagas para portadores de deficiência. 2. Notícia de que a referida candidata não entrou em exercício. Perda superveniente do objeto. 
Desnecessidade de prosseguimento do feito. 3. Pela homologação da decisão de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento. 56) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.003315/2012-26 - Relatado por: Dra. Aurea 
Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2010. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO. SUPOSTA PRORROGAÇÃO ILEGAL 
DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37; Lei 8.112/1990. 1. Hipótese sobre possível 
irregularidade na prorrogação do concurso público realizado pelo TRT da 9ª Região, regido pelo Edital n.º 01/2010. 2. As prorrogações do referido 
certame foram efetuadas dentro do prazo legal estipulado na Lei 8.112/90 e no Edital nº 01/2010. 3. Ausência de irregularidade apta a ensejar a atuação 
do Ministério Público Federal. 4. Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento. 57) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.003628/2007-17 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina 
Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO 
PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA ATUAÇÃO DO PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ÀS AUTARQUIAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS 
PELA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. EFETIVA ATUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CF - Art. 37. 1. 
Hipótese sobre possível deficiência na atuação da Advocacia Geral da União - Procuradoria Federal, perante às autarquias cuja representação judicial é 
de sua incumbência. 2. Efetiva atuação das Procuradorias Federais - ajuizamento de ações de improbidade administrativa em face de servidores de 
autarquias. 3. Desnecessidade de prosseguimento do feito. 4. Pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento. 58) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 
1.25.003.015927/2010-70 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. FOZ DO IGUAÇU/PR. GUARDA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. 
INCOMPETÊNCIA. INTERESSE DIREITO DA UNIÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA SOB A ANÁLISE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
CF - Art. 144, § 8º. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade na atuação da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu em atividade de fiscalização de trânsito. 
2. Questionamento de atuação de Guarda Municipal em fiscalização de Trânsito é matéria, também, de interesse da União. 3. No Sistema Nacional de 
Trânsito - nos termos da Lei nº 9.503/97 - arts. 5º e 7º, ao Município atuação como coadjuvante. 4. Não compete à Guarda Municipal proceder à 
autuação por infração de trânsito. 5. De acordo com a CF - art. 144, § 8º, as Guardas Municipais são serviços e instalações, conforme a lei, destinadas à 
proteção dos bens. 6. A matéria já se encontra sob a apreciação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Paraná - para ajuizamento de ação direta 
de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual. 7. Pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 59) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 
1.26.000.001452/2013-70 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. EDITAL Nº 1 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 13 
 
PGR/MPU/2010. CARGO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO DOS 
CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. 
ABERTURA DE NOVO CERTAME. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. CF - art. 37, caput. 1. Hipótese sobre suposta 
irregularidade no 6º concurso público do Ministério Público da União, referente à nomeação dos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de 
Técnico de Transporte e Segurança no Estado de Pernambuco. 2. A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera ao candidato tão 
somente expectativa de direito à nomeação. 3. Inexiste irregularidade na abertura de novo certame após a expiração do prazo de validade do anterior. 4. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 60) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000119/2013-33 - Relatado por: Dra. Aurea Maria 
Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. 
PROVA OBJETIVA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 
ATENDIDA. CF - Art. 37. 1. Hipótese sobre supostas irregularidades no edital e na realização da prova objetiva do concurso público para Técnico 
Administrativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF-SERTÃO. 2. Providências adotadas. 3. 
Recomendação nº 5597/2013-PRM/PET/PE - fls. 24/28. 4. Atendimento à Recomendação pelo IF-SERTÃO. 4.1. Criação de sistema eletrônico para 
permitir a apresentação de recursos por meio da rede mundial de computadores. 4.2. Adoção de providências para aquisição de aparelhos detectores de 
metal, de modo a preservar a lisura dos certames. 5. Pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento. 61) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 
1.26.001.000199/2011-65 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
SERTÃO PERNAMBUCANO - IF-SERTÃO/PE. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. EDITAL Nº 10/2011. CARGO: PROFESSOR 
DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. NOMES DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA NÃO DIVULGADOS 
PREVIAMENTE. NEGADO O ACESSO ÀS FICHAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DIDÁTICO. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA 
PROVA DIDÁTICA SEM A DEVIDA LISURA. RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. CF - art. 37, caput. 1. Supostas irregularidades no Concurso 
Público de Provas e Títulos para provimento de cargos efetivos da categoria funcional de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF-Sertão/PE, regido pelo Edital nº 10/2011. 2. Recomendação ao IF - 
Sertão/PE para, no regulamento do próximo concurso, constar a obrigatoriedade de prévia publicação dos Membros da Banca Examinadora e, ainda, 
incorporar os preceitos do Decreto Federal nº 69/44/2009 e os princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 2.1. Recomendação 
acatada, quanto à previa divulgação da Banca Examinadora. 3. Além disso, o IF - Sertão/PE deveria desfazer a Banca Examinadora da área de 
Agroindústria com ênfase em Processamento de Carnes e realizar nova prova didática com a Representante, com banca examinadora composta por 
novos membros sem qualquer vínculo de orientação acadêmica, parentesco até o quarto grau etc. 4. Recomendação atendida pelo referido Instituto. 4.1. 
Realizada nova prova, a candidata foi aprovada e nomeada. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento. 62) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000270/2012-63 - Relatado por: Dra. 
Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE VERBAS DO FUNDO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. CENTRO DE ENSINO 
UNIFICADO DE TERESINA. MATRÍCULA NEGADA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 
DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CF - ART. 205. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade no repasse de verbas do Fundo 
de Financiamento Estudantil - FIES para o Centro de Ensino Unificado de Teresina - CEUT. Negativa de matrícula da Representante. 2. Tramita na 3ª 
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí a Ação Ordinária nº 1351-51.2012.4.01.4000, a qual versa sobre os mesmos fatos narrados nos 
autos. 3. Questão Judicializada. Desnecessidade de prosseguimento do feito. 4. Voto pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: 
O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 63) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PIAUI Nº. 
1.27.000.000569/2013-07 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - 
EBSERH. HOSPITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - HU/UFPI. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. SUPOSTAS 
IRREGULARIDADES NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS QUESTÕES. MATÉRIA AFETA À DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARQUIVAMENTO. CF - art. 37, caput. 1. Hipótese sobre supostas irregularidades na correção da prova do concurso 
público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, para provimento do cargo de Técnico de Enfermagem, com lotação no Hospital da 
Universidade Federal do Piauí - HU/UFPI. 2. Não cabe ao Ministério Público Federal interferir na apreciação dos critérios utilizados pela banca 
examinadora para correção da prova, porquanto constitui matéria afeta à discricionariedade administrativa. 3. Voto pela homologação do arquivamento. 
- Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 64) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PIAUI Nº. 
1.27.000.001043/2012-55 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TAXA DE INSCRIÇÃO. ISENÇÃO. PRETENSA EXTENSÃO 
A TODOS OS CANDIDATOS. CF - art. 5º, I. 1. Hipótese sobre extensão da isenção da taxa de inscrição a todos os candidatos do certame, sendo eles 
hipossuficientes ou não. 2. Não há como conceder isenção a todos os candidatos, em razão dos custos que envolvem a realização de um concurso. 3. 
Princípio da isonomia para tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida em que se desigualam. 4. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 65) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
RIO GRANDE DO NORTE Nº. 1.28.000.000119/2008-10 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVL PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL - INSS. EDITAL N. 1/2006. SUPOSTA PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. PREVISÃO DE ESCOLHA DE LOTAÇÃO NO ATO 
DE INSCRIÇÃO. LEI N. 7.144/1983. PRETENSÃO ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO. CF - Art. 37, caput. Lei nº 7.144/1993. 1. Hipótese sobre 
suposto preterimento de candidato melhor classificado, em Concurso Público realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente ao 
Edital nº 1/2006. 2. Conforme apurado, embora o Representante tenha logrado a 10ª colocação geral para o Estado do Rio Grande do Norte, no ato de 
inscrição, o candidato deveria indicar até dois Municípios de Lotação da mesma Unidade da Federação, para os quais pretendia concorrer. 3. No caso 
sob apreço, o Representante concorreu para as cidades de Angicos (1ª opção) e Currais Novos (2ª opção), ambas do Estado do Rio Grande do Norte, 
tendo obtido a 3ª colocação para Angicos, cujo edital indicava a existência de 2 vagas, não havendo que se falar em preterição. 4. Ademais, a pretensão 
deduzida nos autos encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do art. 1º, da Lei nº 7.144/83. Precedente do STJ. 5. Pela homologação da 
Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 66) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE Nº. 1.28.000.000356/2008-72 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – 
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Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/RN. 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL. HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. SUPOSTA DEMORA PARA EFETUAR CIRURGIAS. CIRURGIA REALIZADA. 
IRREGULARIDADE SANADA. FILAS DE ESPERA. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS. ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37; Lei nº 8.080/1990. 1. 
Hipótese sobre suposta demora em efetuar cirurgias por parte do Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL. 2. O representante teve sua cirurgia 
realizada em 06-10-08. Irregularidade Sanada. 3. O Hospital universitário realiza determinado número de procedimentos médicos e internações de 
acordo com a estrutura do hospital. Além disso, cumpre com o atendimento dos pacientes previstos na cota do convênio firmado com a Secretaria 
Municipal de Saúde. 4. A fila de espera gerada pelos pacientes excedentes já é de conhecimento do Ministério Público Estadual, órgão compete para 
exigir eficiência na execução dos serviços públicos de saúde prestados pelo Município e pelo Estado. 5. Providências adotadas. 6. Voto pela 
Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 67) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE Nº. 1.28.000.000777/2009-84 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – 
Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 37/2008. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE. CARGO PROFESSOR 3º GRAU. SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE 
INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. COMISSÃO DE ÉTICA. PENA CENSURA. INDEPENDÊNCIA DE PROSSEDIMENTOS. 
ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37. Lei 8.112/1990. 1. Hipótese sobre irregularidade no Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento do 
cargo de professor 3º grau, Edital nº 37/2008, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.1. Alegado que: uma questão da prova 
escrita não oferecia elementos para resolução; a Comissão Examinadora não tomou providências para anular referida questão; o presidente da 
Comissão foi orientador de uma candidata e o chefe do Departamento de Ciências Contábeis negou o pedido de vista da prova. 2. Por meio de 
Sindicância, restou comprovado a ausência de irregularidades no referido certame - a fls. fl. 510, vol. IX. Procedimento Administrativo Disciplinar 
concluiu pela inexistência de irregularidades de servidores - a fls. 119/139. 3. Em que pese, a Comissão de Ética ter decidido por unanimidade de votos 
aplicar a penalidade de Censura a servidor público (fl. 165/167), isso não acarreta o prosseguimento do feito administrativo já exaurido, haja vista a 
independência de referidos procedimentos. 4. Ademais, a alegação de que candidata teria sido beneficiada pelo servidor penalizado, por este ter sido 
seu orientador, resta prejudicada, uma vez que foi reprovada na primeira fase. 5. Pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 68) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE Nº. 
1.28.000.001224/2009-49 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. REPASSE DE HEMODERIVADOS. HEMOCENTRO 
DALTON BARBOSA CUNHA DO RIO GRANDE DO NORTE - HEMONORTE. ABASTECIMENTO REGULARIZADO. CF - art. 37, caput. 1. 
Hipótese sobre supostas irregularidades praticadas pelo Ministério da Saúde, nos anos de 2008 e 2009, no repasse de hemoderivados, em especial do 
Concentrado de fator VIII, ao Hemocentro Dalton Barbosa Cunha do Rio Grande do Norte - HEMONORTE. 2. Medidas adotadas pelo Ministério da 
Saúde garantem o abastecimento - conforme Coordenação do Programa de Coagulopatias Hereditárias do Ministério da Saúde. 2.1. Regularização em 
2010. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 69) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE Nº. 1.28.000.001230/2009-04 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina 
Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. CONDUTAS ILÍCITAS 
PRATICADAS POR INTEGRANTES DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST. VANDALISMO. DESORDEM. CF - art. 37, caput. 1. Hipótese 
sobre supostas condutas ilícitas praticadas por integrantes do Movimento dos Sem Terra - MST, que ocuparam as instalações da Escola Estadual Dr. 
Cristóvão Dantas, antigo Colégio Agrícola de Ceará-Mirim/RN, situado em terreno da União. 2. A matéria está sendo objeto de apuração nas esferas 
cível e criminal, instâncias nas quais o assunto merece ser abordado. 3. Pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 70) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE URUGUAIANA-RS Nº. 
1.29.011.000049/2010-40 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. SEGURANÇA PÚBLICA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. MUNICÍPIO DE 
ARAGUAIANA/RS. REGIÃO DE FRONTEIRA. GRANDE FLUXO DE CAMINHÕES. POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE 
CONTROLE DO SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO EM MOVIMENTO - SINIVEM. COMBATE DE ILÍCITOS 
FRONTEIRIÇOS. NECESSIDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS NO LOCAL. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. 
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CF - art. 144, caput. 1. Hipótese sobre possibilidade de instalação de um ponto de controle do 
Sistema Nacional de Identificação de Veículos em Movimento - SINIVEM no Município de Uruguaiana/RS. 2. O Departamento da Polícia Rodoviária 
Federal e a Coordenação Geral de Inteligência concordaram que tal medida beneficiaria a atuação da PRF no combate dos ilícitos fronteiriços. 3. A 
implementação do sistema é matéria que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabe a atuação do MPF na espécie. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 71) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CANOAS-RS Nº. 1.29.017.000219/2011-17 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – 
Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. EXAME DE 
SELEÇÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO DO COMANDO DA AERONÁUTICA - ES EAOF 2011. CENTRO DE 
INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA - CIAAR. FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO. PROVA DE PORTUGUÊS. 
ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A TODOS OS CANDIDATOS. ARQUIVAMENTO. CF - 
art. 37, caput. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade na anulação da questão 4, Versão "A", da Prova de Português do Exame de Seleção ao Estágio 
de Adaptação ao Oficialato do Comando da Aeronáutica - ES EAOF 2011. 2. O Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR, ao 
reconhecer o erro na formulação da questão, ainda que após decisão judicial, não atuou em desconformidade com os princípios da impessoalidade e da 
moralidade. 3. A questão foi anulada com a atribuição da pontuação correspondente a todos os candidatos que realizaram a referida prova. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 72) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.000814/2013-72 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2011. FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - FCC. 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. CORREÇÃO DE PROVA. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA. 
DECISÃO JUDICIAL ATRIBUINDO A PONTUAÇÃO DE QUESTÃO A UMA DAS CANDIDATAS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO 
SEM RELEVÂNCIA SOCIAL. ARQUIVAMENTO. CF - ART 37. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade na correção de uma das questões da prova 
realizada pela Fundação Carlos Chagas, para o cargo de Analista Judiciário (Área Judiciária) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 2. Ação 
Ordinária nº 5031527-53.2012.4.04.71.00 - TRF 4ª Região. 3. Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento. 73) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE NITEROI-RJ Nº. 
1.30.005.000077/2013-78 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
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INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO. TRATAMENTO 
DERMATOLÓGICO. INTERRUPÇÃO. FALTA DE PARECER DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. ADOÇÃO DE 
DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CORRETO MANUSEIO DOS APARELHOS DA SALA DE FOTOTERAPIA. EQUIPAMENTO UVB. 
SERVIÇO RETOMADO. IRREGULARIDADE SANADA. CF - Art. 196. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade no Hospital Universitário Antônio 
Pedro, em Niteroi/RJ, pelo fechamento da sala de Fototerapia do setor de Dermatologia desde julho de 2012, interrompendo, assim, o tratamento de 
muitos pacientes. 2. Conforme apurado, adotadas as medidas necessárias à reabertura da sala de Fototerapia, retorno dos serviços à normalidade; 
continuidade dos tratamentos dos Pacientes. 3. Irregularidade sanada. 4. Pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 74) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO-RJ 
Nº. 1.30.006.000143/2012-19 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. NÃO REALIZAÇÃO DE CAMPANHA 
ANTIRRÁBICA. REMESSA SATISFATÓRIA DE DOSES. CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA 
DE IRREGULARIDADES. CF - Art. 196. 1. Hipótese sobre supostas irregularidades, referentes à não realização de vacinação antirrábica, no 
Município de Nova Friburgo/RJ, há dois anos. 2. Providências adotadas. 3. Constatados a remessa satisfatória de doses da vacina e o cumprimento pelo 
Município dos protocolos da campanha de vacinação antirrábica do Ministério da Saúde. 4. Ausência de irregularidades. 5. Voto pela homologação da 
Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 75) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.30.009.000193/2010-12 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: 
CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. 
PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR. APOSTILAS. SUPOSTOS ERROS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO. ESCLARECIMENTOS 
PRESTADOS. RECOMENDAÇÃO Nº 13/2012-PRDF/MPF. ADOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO DO 
MATERIAL DIDÁTICO. CF - ART. 37. 1. Hipótese sobre supostos erros gráficos e de impressão na apostila “Cadernos Pedagógicos - Português, 
Matemática" do curso Projovem Trabalhador, ministrado no Município de Armação dos Búzios/RJ. 2. Providências adotadas. 3. Recomendação nº 
13/2012-PRDF/MPF - fls. 152/154. 4. Adoção, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, das medidas administrativas necessárias à correção do material 
didático do referido Programa. 5. Voto pela homologação da Promoção de Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 76) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS-RJ Nº. 1.30.015.000093/2012-61 - 
Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ASSÉDIO MORAL. ÓRGÃO 
MUNICIPAL. REMESSA DAS INFORMAÇÕES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO 
DO FEITO. 1. Hipótese de possível prática de assédio moral no âmbito de órgão municipal. 2. Atribuição do Ministério Público Estadual. Notícia de 
remessa de cópia da sentença (fls. 03/06) para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 3. Desnecessidade de prosseguimento do feito. 4. Pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 77) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000103/2013-96 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa 
Pierre – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. INSS. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. GERÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO EM BLUMENAU/SC. RASURA NA CARTEIRA DE TRABALHO QUE CAUSOU A SUSPENSÃO DO 
PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR PARTE DO INSS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE 
APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DO CPF. SITUAÇÃO REGULARIZADA PELA REPRESENTANTE. RETORNO DO PAGAMENTO DA 
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Hipótese de rasura na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social da filha da Representante, que teria ocasionado a suspensão do benefício de pensão alimentícia que vinha sendo recebido pela Interessada. 2. 
Suspensão do Benefício pela não apresentação do número de CPF - sem correlação com a grafia do nome da menor. 3. Notícia do recebimento de nova 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, sem qualquer tipo de emenda ou rasura, e de regularização do pagamento do benefício de pensão alimentícia 
junto à Previdência Social. 4. Desnecessidade de prosseguimento do feito. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 78) PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA Nº. 1.34.006.000013/2013-18 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira 
Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXAME NACIONAL DO 
ENSINO MÉDIO - ENEM. VISTA DAS PROVAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPELHOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. questão judicializada. 
ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37. 1. Os candidatos do ENEM/2012 solicitam a juntada de representações referentes à vista das provas e à 
disponibilização dos espelhos de correção da redação à Ação Civil Pública. 2. Questão Judicializada. Ação Civil Pública nº 0000003-
69.2013.4.05.8100. Seção Judiciária do Ceará. 3. Pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 79) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE GUARULHOS/MOGI Nº. 1.34.006.000127/2013-68 - 
Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CORTINA DE LED. GRUPO MUSICAL. INTERESSE INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO. CF Art. 37. 1. 
Hipótese sobre suposta irregularidade em desembaraço aduaneiro de uma cortina de LED importada da China, pertencente a um grupo musical 
autodenominado "Banda Mattri". 2. Interesse Individual. 3. Inexistência de irregularidades aptas a ensejar a atuação do Ministério Público Federal. 4. 
Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 80) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP Nº. 1.34.014.000356/2012-01 - Relatado por: Dra. Aurea Maria 
Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 002/2012. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS ESPACIAIS. PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE CANDIDATOS NOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA 
PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. CF - Art. 37; Lei nº 8.691/1993. 1. Hipótese sobre proibição de 
entrada de candidatos nos locais de realização das provas realizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais por não portarem o recibo de 
inscrição assinado e carimbado por servidor do MCTI/INPE, e sobre o Princípio da Publicidade, documentos solicitados no edital divergiram dos 
exigidos no momento da avaliação. 2. O Edital previa expressamente (Item 4.5.1) que após proceder a inscrição, o candidato deveria imprimir referida 
ficha e entregá-la na unidade do INPE para homologação desta, ocasião em que receberia seu comprovante de inscrição. 3. Quanto à publicidade (Item 
6.1.2) necessidade de o candidato apresentar-se no local de prova munido do comprovante de inscrição. 4. Ausência de irregularidades. 5. Pela 
Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 81) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA NO MUNICIPIO S. J. DO RIO PRETO-SP Nº. 1.34.015.000226/2013-31 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira 
Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE ALIMENTOS. GENITOR NA ESPANHA. 
CONVENÇÃO DE NOVA YORK. PROCESSOS EM TRÂMITE COM MESMO PEDIDO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. ARQUIVAMENTO. 
decreto nº 4.311/2002. Decreto nº 56.826/1965. Lei nº 5.478/1968. 1. Solicitação de execução de sentença de alimentos da Justiça brasileira em face de 
genitor residente na Espanha, com fundamento na "Convenção de Nova York”. 2. Pedido idêntico ao formulado nos autos dos Processos nº 0004587-
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75.2011.403.6106 e 0004588-60.2011.403.6106, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de São José do Rio Preto/SP. 3. Questão Judicializada. 4. Pela 
Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 82) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000100/2013-98 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa 
Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR. ENQUADRAMENTO PARA OBTENÇÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO. 
IRREGUALARIDADE SANADA. PARCELAS RETROATIVAS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. CF - ART. 37; Lei 8.691/1993; Lei 11.355/2006; 
Lei 11.907/2009; Lei 12.778/2012; Decreto 7.872/2012; Decreto 7.876/2012; Decreto 7.922/2013; Resolução do Conselho Diretor nº 18/2002; Medida 
Provisória nº 301/2006; Medida Provisória nº 441/2008; Orientação Normativa do Ministério do Planejamento nº 02/2013. 1. Hipótese sobre suposta 
falta de concessão de gratificação de titulação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ao Interessado com diploma de nível superior. 
2. Providências adotadas. 3. O IBGE confirmou que a referida gratificação já foi adicionada ao contracheque do Representante e que deve constar no 
depósito previsto para o dia 1º de abril de 2013. Irregularidade sanada. 4. Existência do processo judicial nº 2010.51.01.022789-4, promovido pelo 
Sindicato da categoria do Interessado (ASSIBGE), com o objetivo da obtenção do direito às parcelas retroativas da gratificação dos anos anteriores. 
Questão judicializada. 5. Voto pela Homologação do Arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 83) PROCURADORIA DA REPUBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000437/2013-68 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina 
Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONAL. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALDADE. ATO NORMATIVO MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI Nº 1.956/2013 DO 
MUNICÍPIO DE PALMAS - TO. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. ARQUIVAMENTO. CF - art. 125, § 2º. 1. Hipótese 
sobre controle abstrato de constitucionalidade da Lei nº 1.956/2013, do Município de Palmas - TO. 2. A propositura de eventual ação direta de 
inconstitucionalidade de ato normativo municipal, em face da Constituição Estadual, é atribuição do Procurador-Geral de Justiça do Estado de 
Tocantins. 3. Desnecessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. Notícia dos fatos encaminhada pela Defensoria Pública do Estado 
de Tocantins. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 
84) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE GUARATING/CRUZEIRO Nº. 1.34.029.000108/2013-73 - Relatado por: Dra. Aurea 
Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DE 
APARECIDA/SP. BR 488.VENDEDORES DE FITAS RELIGIOSAS. AGENCIADORES DE ESTACIONAMENTO. POSSÍVEIS AÇÕES 
CRIMINOSAS. ATRIBUIÇÃO DA 2ª CCR. CF Arts. 5º, II, XIII e 37. 1. Hipótese sobre supostas irregularidades nas vendas de fitas religiosas e no 
agenciamento de estacionamentos clandestinos ao longo da BR 488, nas proximidades do Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida/SP. 2. A 
atividade desenvolvida pelos “malhadores de fitinhas” constitui atividade privada - exercício amparado constitucionalmente. 3. Indevido o cerceamento 
do direito de ir e vir de cidadãos que realizam comércio informal. 4. Exploração de estacionamentos clandestinos - a atividade não é objeto de 
regulamentação específica - possibilidade de exploração econômica. 5. Ausência de Irregularidades. 6. Quanto às eventuais ações criminosas relatadas 
na representação, a matéria infere-se mais adequadamente na esfera de atribuição da 2ª CCR. 7. Voto pela parcial Homologação do Arquivamento, com 
remessa dos autos à 2ª CCR. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do Arquivamento no âmbito deste 
Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CAMARA DE COORDENACAO E REVISAO DO MPF para análise. 85) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000246/2012-05 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina 
Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ASSÉDIO MORAL. NOTÍCIA DE POSSÍVEL ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO 
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. NECESSIDADE DE EFETIVA APURAÇÃO PELO MPF, INDEPENDENTE 
DA REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CF - Art. 127. 1. A notícia de possível prática de assédio moral no 
âmbito da Administração Pública deve ser efetivamente apurada pelo MPF, independentemente de investigação realizada na esfera administrativa. 2. 
Obrigatoriedade da atuação ministerial. 4. Voto pela não homologação do arquivamento, com o retorno dos autos à origem (PRM/Criciúma/SC), que 
seja oficiado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para que preste esclarecimentos acerca dos fatos ventilados nos autos, 
ressalvando-se o Princípio da Independência Funcional (CF - Art. 127, § 1º). - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de Arquivamento, com o retorno dos autos à origem, que seja oficiado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para que 
preste esclarecimentos acerca dos fatos ventilados nos autos. 86) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.001472/2013-97 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. 
FORMULAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES DISCIPLINARES E CRIMINAIS EM FACE DO JUIZ TITULAR DA 8ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ATUAÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA DE MEMBROS DO CONSELHO SECCIONAL DA 
OAB/DF. Caracterização, em tese, de ato de improbidade administrativa. MATÉRIA INSERIDA NAS ATRIBUIÇÕES DA 5ª CCR. CF - Art. 37, § 4º. 
Lei 8.429/92 - Art. 11, I. 1. Hipótese sobre suposta irregularidade praticada por membros do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 
no Distrito Federal - OAB/DF, que teriam atuado indevidamente em Sessão Extraordinária do Pleno do Conselho, a qual resultou na formulação de 
representações disciplinares e criminais em face do Juiz Titular da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 2. Conduta que estaria a 
caracterizar, em tese, Ato de Improbidade Administrativa. 3. Matéria inserida nas atribuições da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 4. Pela remessa 
dos autos à 5ª CCR. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à PGR/5A.CAM - 5A.CAMARA DE 
COORDENACAO E REVISAO para análise. 87) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE FRANCA-SP Nº. 
1.34.005.000108/2013-41 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONAL. 
INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. CF - art. 37. 1. 
Autos instaurados com o objetivo de apurar a autenticidade de carteira profissional de pesca apresentada à autoridade policial. 2. Comprovada a 
autenticidade do documento - Ação Penal em curso sobre os mesmos fatos. 3. Pela remessa à 2ª CCR. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, pela 
remessa dos autos à PGR/2A.CAM - 2A.CAMARA DE COORDENACAO E REVISAO DO MPF para análise. 88) PROCURADORIA GERAL DA 
REPUBLICA Nº. 1.00.000.017739/2012-47 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: PEÇAS DE 
INFORMAÇÃO. ELEITORAL. ELEIÇÕES/2012. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. ALEGADA COMPRA DE 
VOTOS. MATÉRIA QUE REFOGE ÀS ATRIBUIÇÕES DA 1ª CCR. PRECEDENTES. CF - art. 37, caput. 1. Hipótese sobre suposta captação ilícita 
de votos pelos candidatos a vereador "Sílvio Camelo” e "Kelman”. 2. Matéria atribuída à Procuradoria-Geral Eleitoral, por força do que dispõe o art. 75 
da Lei Complementar nº 75/1993. 3. Precedente (PA nº 1.27.000.000897/2009-19). Entendimento reiterado nos autos do Procedimento nº 117/2010. 4. 
Pelo não conhecimento, com remessa à Vice-Procuradoria Geral Eleitoral. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento do arquivamento, remetendo-se os autos ao(à) PGR/GABVICEPGE - EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO para análise. 89) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002388/2011-54 - Relatado por: Dra. Aurea Maria Etelvina 
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Nogueira Lustosa Pierre – Ementa: CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO. 
CRIAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO. OFENSA AO ART. 48, X, DA CF/88. PRÁTICA COMUM (ATO Nº 26 DO 
STF E RESOLUÇÃO Nº 42 DO TST). PROJETO DE LEI N.º 1.804 ENCAMINHADO AO CONGRESSO NACIONAL, PARA REGULARIZAR A 
CRIAÇÃO DESSAS FUNÇÕES. MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CNJ. ENCAMINHAMENTO PARA REEXAME DA 5ª CCR. 
POSTERIOMENTE PARA ANÁLISE PELA 1ª CCR E, EVENTUALMENTE, PELO PGR. 1. Hipótese de criação de funções de confiança por 
resolução, por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (em desconformidade com a CF - art. 48, X). 2. Matéria encaminhada para 
reexame da 5ª CCR - Inicialmente - pela análise da CCR em face do seu endereçamento. 3. Em nome do Princípio da Eventualidade - a matéria já se 
encontra submetida ao Conselho Nacional de Justiça - inclusive com projeto de lei em tramitação para disciplinamento sobre funções gratificadas. 3. O 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho tomaram providências visando sanar tal irregularidade, através do 
encaminhamento do anteprojeto de lei nº 1.804 ao Congresso Nacional, o que foi referendado pelo Conselho Nacional de Justiça, por intermédio do 
Parecer de Mérito nº 0000454-24.2011.2.00.0000. 4. Pelo não conhecimento do Arquivamento - para análise inicial pela 5ª CCR - para endereçamento 
da Decisão de Arquivamento, após - para análise pela 1ª CCR e pelo Sr. Procurador Geral da República (eventualmente). - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento - para análise inicial pela 5ª CCR - para endereçamento da Decisão de Arquivamento, 
após - para análise pela 1ª CCR e pelo Sr. Procurador Geral da República. 90) PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES Nº. 1.11.000.000028/2013-31 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. SEGURANÇA PÚBLICA. EXPLOSÃO NA DIVISÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES E CAPTURAS DA 
POLÍCIA CIVIL DE ALAGOAS. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS CONTROLADOS. OMISSÃO DOS ÓRGÃOS LOCAIS. FALTA DE 
COMUNICAÇÃO AO EXÉRCITO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS REPRESENTANTES DA SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Possível responsabilidade dos representantes 
da Segurança Pública do Estado de Alagoas em explosão ocorrida na sede da Divisão Especial de Investigação e Captura - DEIC em Maceió. 2. 
Impossibilidade de fiscalização e controle do Ministério da Defesa (Exército) sobre a apreensão, guarda, transporte, encaminhamento e descarte de 
materiais explosivos, tendo em vista a ausência de comunicação pelo órgãos locais da existência de produtos controlados no âmbito da DEIC. 4. 
Competência do Ministério Público Estadual para análise da eventual responsabilidade dos representantes da Segurança Pública do Estado de Alagoas. 
5. Voto pela homologação da decisão de declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado de Alagoas. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do Declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao(à) MPE/AL - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE ALAGOAS - MPE/AL para análise. 91) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000792/2013-20 - Relatado 
por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE NOMES DE 
PESSOAS VIVAS PARA DENOMINAR ESTÁDIOS ESPORTIVOS PERTENCENTES AO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 1. Na espécie, os estádios esportivos, com nome de pessoas vivas, pertencem 
ao Distrito Federal e não à União, circunstância que não legitima a atuação do MPF no feito. 2. Diante do exposto, voto pela homologação do declínio 
de atribuição ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
Declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao(à) MPDFT - MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para análise. 
92) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000276/2013-98 - Relatado por: Dr. Francisco 
Xavier Pinheiro Filho – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. SUPOSTO ERRO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO 
MÉDICO. REMESSA DO FEITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Suposto erro na elaboração de laudo médico de ultrassonografia de 
vias urinárias e suposta divergência entre laudo de ultrassonografia transvaginal e as imagens do aparelho. 2. Esclarecimentos prestados pelo 
Representado perante o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais em sede de sindicância. 3. As supostas irregularidades não envolvem 
quaisquer interesses das pessoas previstas no art. 109, da CF/88, não cabendo ao Ministério Público Federal atuar no caso. 4. Voto pela homologação 
do declínio de atribuição e remessa do feito ao Ministério Público de Minas Gerais. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do Declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao(à) MPE/MG - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS para 
análise. 93) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.000149/2012-14 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – 
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE FEDERAL. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Suposta incompatibilidade de horários, decorrente de acúmulo de 
cargos públicos federais, na Universidade Federal do Paraná - UFPR com cargo em comissão estadual do Centro Hospitalar de Reabilitação do 
Hospital Ana Carolina Xavier - CHR. 2. Com a instrução, não restou demonstrado prejuízo ao cumprimento da carga horária na UFPR, o que afasta o 
interesse federal no caso. 3. Entretanto, há necessidade de avaliar se a CHR, Hospital Público integrante da Administração Direta do Estado do Paraná, 
suportou os prejuízos em razão do acúmulo de cargos. 4. Voto pela homologação do declínio de atribuição e remessa dos autos ao Ministério Público 
do Estado do Paraná. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do Declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao(à) 
MPE/PR- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - MPE/PR para análise. 94) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000939/2013-35 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. 
HOSPITAL GERAL DE AREIAS. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA RETIRADA DE VIGILANTES DO ESTABELECIMENTO. 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Possíveis irregularidades na retirada de 
vigilantes do referido Hospital Geral de Areias, sem reposição. 2. As irregularidades apontadas referem-se à gestão do referido estabelecimento, o qual 
é vinculado à administração pública municipal. 3. A matéria insere-se mais adequadamente na esfera de atribuição do Ministério Público Estadual, 
sobretudo por inexistir interesse público federal a legitimar a atuação do Ministério Público Federal. 4. Voto pela homologação do declínio ao 
Ministério Público do Estado de Pernambuco. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do Declínio de atribuição, 
remetendo-se os autos ao(à) MPE/PE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - MPE/PE para análise. 95) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO-RJ Nº. 1.30.006.000108/2013-81 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – 
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS/RJ. NÃO REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 
AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. MATÉRIA INSERIDA NO CAMPO DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL. 1. Suposta irregularidade praticada pela Prefeitura Municipal de Duas Barras/RJ, que não teria devolvido a taxa de inscrição paga pelos 
candidatos que se inscreveram no concurso público 01/2012, o qual não foi realizado. 2. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da 
União a legitimar a atuação do MPF. 3. Voto pela homologação do Declínio de Atribuição suscitado, com remessa dos autos ao Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do Declínio de atribuição, remetendo-se os autos 
ao(à) MPE/RJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MPE/RJ para análise. 96) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO 
MUNICIPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000155/2013-11 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO. MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC. EVENTUAL RESCISÃO IRREGULAR DE CONTRATO DE TRABALHO. 
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MATÉRIA INSERIDA NAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 1. Rescisão supostamente irregular de contrato de 
trabalho celebrado entre o município de Capivari de Baixo/SC e a Representante, que estaria grávida no momento da dispensa. 2. Matéria claramente 
inserida no âmbito de atuação do Ministério Público do Trabalho, já que se trata de eventual descumprimento de normas trabalhistas. 3. Voto pela 
homologação do declínio de atribuição suscitado, com remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do Declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao(à) MPT-PRT12ª - PROCURADORIA REGIONAL DO 
TRABALHO NO ESTADO DE SANTA CATARINA - 12ª REGIÃO para análise. 97) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000110/2013-28 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 001/2009 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MATÉRIA QUE ESCAPA DAS ATRIBUIÇÕES DO MPF. 1. Supostas irregularidades praticadas 
pela gestão educacional do Município de Brusque/SC. 2. Matéria que se insere na esfera de atribuição do Ministério Público Estadual, uma vez que não 
existe ofensa a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas. 3. Voto pela homologação do declínio de atribuição ao 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do Declínio de atribuição, 
remetendo-se os autos ao(à) MPE/SC - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA para análise. 98) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S. MIGUEL DO OESTE Nº. 1.33.012.000155/2013-33 - Relatado por: Dr. Francisco 
Xavier Pinheiro Filho – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO 
OESTE DE SANTA CATARINA. PROVIMENTO DO CARGO DE ODONTÓLOGO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. MATÉRIA INSERIDA 
NAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Supostas irregularidades no concurso público promovido pela Associação dos 
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC. 2. Matéria que se insere na esfera de atribuição do Ministério Público Estadual, uma vez 
que não existe ofensa a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas. 3. Voto pela homologação do declínio de 
atribuição ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do Declínio de 
atribuição, remetendo-se os autos ao(à) MPE/SC - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA para análise. 99) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE MARILIA/TUPÃ-SP Nº. 1.34.007.000070/2013-97 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier 
Pinheiro Filho – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL FACE A 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. 1. Possível 
inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 2.692/91 editada pelo Poder Legislativo do Município de Garça/SP. 2. O disposto no art. 198, 
III, da Constituição Federal foi reproduzido no art. 221 da Constituição do Estado de São Paulo, conferindo assim, no presente caso, ao Procurador-
Geral de Justiça do Ministério Público do Estado a atribuição para propor a ação direta de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.692/91, caso 
necessário. 3. Voto pela homologação da decisão de declínio de atribuição à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. - Deliberação: O 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do Declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao(à) PJ/MII - PROMOTORIA DE JUSTIÇA 
DE MARILIA para análise. 100) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JAU-SP Nº. 1.34.022.000117/2013-24 - Relatado por: 
Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JÁU. POSSÍVEL 
INSTALAÇÃO DE PLACAS EM LOCAL INADEQUADO. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Suposta afixação de 
placas pela Prefeitura do Município de Jaú/SP, em local proibido pela Lei nº 4.529, de 26 de novembro de 2010. 2. A matéria tratada insere-se mais 
adequadamente na esfera de atribuição do Ministério Público Estadual, sobretudo por não existir interesse público federal a legitimar a atuação do 
Parquet Federal. 3. Voto pela homologação do declínio de atribuição com remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. - Deliberação: O 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do Declínio de atribuição, remetendo-se os autos ao(à) MPE-JAU-SP - MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO EM JAÚ para análise. 101) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000496/2013-
57 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. CENTRO 
DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CESPE/UnB. CONCURSOS PÚBLICOS PARA JUIZ DO TRABALHO E PARA 
MAGISTRADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ENTREGA DE DOCUMENTOS PESSOALMENTE OU POR MEIO DE PROCURADOR. 
SUPOSTA CONDUTA DESPROPORCIONAL. 1. Suposta conduta desproporcional, por parte do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos - 
CESPE/UnB, que estaria exigindo a entrega de documentos, pessoalmente ou por meio de procuradores, dos candidatos em concursos públicos que 
realiza. 2. A título de exemplo, o Representante mencionou os Concursos para Juiz do Trabalho do TRT da 5ª Região e para Magistrado do Rio Grande 
do Norte. 3. Necessários esclarecimentos do CESPE/UnB sobre a razão pela qual não adota, nos concursos que organiza, a remessa de documentos por 
via eletrônico. 4. Voto pela não homologação do declínio de atribuição e retorno do feito à origem, para adoção das providências expostas, observado o 
princípio da independência funcional, insculpido no art. 127, § 1º, da CF. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
do Declínio de atribuição. 102) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.007672/2012-33 - 
Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PARQUE 
NACIONAL DO IGUAÇU - FOZ DO IGUAÇU/PR. GUIAS DE TURISMO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DIREITO À GRATUIDADE DE 
ENTRADA NOS PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO. 1. Alegação de que o Parque Nacional do Iguaçu estaria violando o direito dos Guias de 
Turismo de ter acesso gratuito aos pontos de interesse turístico. 2. A Lei nº 8.623/93, no art. 5º, "e", garante aos guias de turismo o acesso gratuito a 
museus, galerias de arte, exposições, feiras, bibliotecas e pontos de interesse turístico, quando estiver conduzindo ou não pessoas ou grupos, observadas 
as normas de cada estabelecimento, desde que devidamente credenciado como Guia de Turismo. 3. O Parque Nacional do Iguaçu, vinculado ao 
ICMBio, autarquia federal, nega que esteja obstaculizando a entrada dos Guias de Turismo em suas dependências. 4. Necessária a manifestação dos 
Representantes acerca das informações prestadas pelo Parque, para afastar qualquer dúvida sobre eventual descumprimento da citada legislação. 5. 
Voto pela não homologação do declínio de atribuição e retorno do feito à origem, para fins de prosseguimento, observado o princípio da independência 
funcional, insculpido no art. 127, § 1º, da CF. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do Declínio de atribuição. 
103) PROCURADORIA DA REPUBLICA - ACRE Nº. 1.10.000.000615/2012-86 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: 
PEÇAS DE INFORMAÇÃO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. SUPRESSÃO DO QUARTO FUSO HORÁRIO BRASILEIRO. SUPOSTO VÍCIO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.662/2008. REFERENDO NO ESTADO DO ACRE. REVOGAÇÃO DA LEI E 
RESTABELECIMENTO DO FUSO. PERDA DE OBJETO. 1. Suposto vício de constitucionalidade da Lei nº 11.662/2008, pelo fato de que, em 
referendo realizado em 31/10/2010, a população do Acre decidiu pelo restabelecimento do quarto fuso horário brasileiro. 2. Todavia, recentemente, foi 
publicada no Diário Oficial da União de 31/10/2013 a Lei nº 12.876, que revoga o supracitado diploma legal e, como consequência restabelece o quarto 
fuso horário. 3. Voto pelo arquivamento dos presentes autos, por perda de seu objeto. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou.pelo 
arquivamento dos presentes autos, por perda de seu objeto. 104) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE Nº. 
1.15.000.001997/2009-83 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. RECURSOS PÚBLICOS. DESASTRES NATURAIS. MATÉRIA AFETA ÀS 
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ATRIBUIÇÕES DA 5ª CCR. 1. Apuração de liberação e regular aplicação de recursos públicos destinados ao Município de Reriutaba/CE, devido a 
desastres naturais. 2. Matéria que se insere mais adequadamente na esfera de atribuições da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 3. Voto pela remessa 
dos autos à 5ª CCR. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à PGR/5A.CAM - 5A.CAMARA DE 
COORDENACAO E REVISAO para análise. 105) PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA Nº. 1.00.000.004335/2013-74 - Relatado por: Dr. 
Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 1/2012. CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PROVA PRÁTICA COM SOFTWARE EM INGLÊS. SUPOSTO DESRESPEITO AO 
ART. 13 DA CF/88 E AO MANUAL DA ANVISA. EXIGÊNCIA NO EDITAL DE CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE 
RISCO À SAÚDE. OPERAÇÃO FICTA DA ESTAÇÃO DE TRABALHO. 1. Suposto desrespeito ao art. 13 da CF/88 e ao "Manual de Registro de 
Equipamentos Médico-Hospitalares - 2010/ANVIS" na realização da prova prática para o cargo de Técnico Legislativo - Agente de Serviços 
Legislativos - Área: Serviços Paramédicos - Técnico em Radiologia da Câmara dos Deputados. Alegação de que o software da estação de trabalho 
utilizado na avaliação estava na língua inglesa. 2. A exigência de conhecimentos de língua inglesa em concursos se configura em mais um critério de 
seleção, na busca dos candidatos mais preparados para exercer as atribuições dos diversos cargos públicos. 3. No caso sob apreço, embora o Edital nº 1, 
de 30/07/2012 da Câmara dos Deputados não tenha exigido diretamente o conhecimento do referido idioma, incluiu no conteúdo programático noções 
básicas de informática. Assim, o mínimo de conhecimento da língua inglesa mostra-se indispensável ao exercício da função. 4. Ademais, quanto à 
alegada ofensa a regulamento da ANVISA, tampouco essa é procedente, já que a prova aplicada no concurso é mera operação ficta da estação de 
trabalho. 5. Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 106) PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000449/2013-61 - Relatado por: Dr. 
Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 
ECT. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 11/2011. AVALIAÇÃO DE APTÃO FÍSICA. ATESTADO FORA DOS PADRÕES EXIGIDOS NO 
EDITAL. RECUSA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. 1. Candidato eliminado de seleção pública por 
apresentar atestado médico supostamente fora dos padrões exigidos no edital. 2. Interesse restrito à esfera individual do interessado. 3. Ilegitimidade do 
Ministério Público para agir no presente caso, ante a previsão do art. 127, caput, da CF/88, que restringe a atuação do Parquet no âmbito dos interesses 
individuais apenas quando indisponíveis, o que não é o caso. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento. 107) PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA Nº. 1.12.000.000354/2012-20 - Relatado por: Dr. 
Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: Peças de informação. CONCURSO PÚBLICO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CESGRANRIO. 
EDITAL Nº 01/2012. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. INTÉRPRETE NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS. 
ASSEGURADO AUXÍLIO POR PROFISSIONAL HABILITADO. 1. Alegação de que o intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 
concedido a deficiente auditivo para auxiliá-lo na realização da prova do concurso não detinha o conhecimento necessário para acompanhá-lo. 2. 
Embora argumente que o profissional não possuía o nível esperado, o Representante não juntou qualquer elemento que comprovasse a alegação. 3. 
Ademais, pelo que consta dos autos, não se pode atribuir qualquer conduta irregular à empresa pública ou à organizadora do concurso, eis que 
observado o princípio da acessibilidade e, por consequência, garantida a igualdade de condições à pessoa com deficiência auditiva, tal como determina 
a Recomendação nº 001, de 15/07/2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 108) PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA Nº. 
1.12.000.000454/2013-37 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SECRETARIA 
DE ESTADO DO DESPORTO E LAZER DO AMAPÁ - SEDEL. SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETÁRIO. CONTROLE DE 
PONTO. EXERCÍCIO DO PODER HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. 1. Alegação de que o Secretário 
da SEDEL teria determinado que os servidores vinculados àquela Secretaria assinassem as folhas de ponto em seu gabinete, exigência extensiva aos 
servidores lotados nos diversos centros didáticos de Macapá/AP e Santana/AP. 2. A determinação, além de razoável - uma vez que o controle do ponto 
dos servidores encontra-se descentralizado, sem necessidade de deslocamento ao órgão central para efetuar o registro, baseou-se no legítimo poder 
hierárquico, inerente a toda Administração Pública. 3. Constatada a higidez do ato contestado, o arquivamento é medida que se impõe. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 109) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA - AMAPA Nº. 1.12.000.000721/2013-76 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. 7º E 
8º CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. 
AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DOS CONCURSOS. ARQUIVAMENTO. 1. Possível irregularidade na abertura do 8º concurso público para 
provimento de cargos de servidores do Ministério Público da União, tendo em vista dispor sobre vagas referentes aos cargos de técnico e analista já 
contempladas por outro certame, ainda em vigência. 2. Não existe sobreposição de concursos. O 7º Concurso Público do MPU trata dos cargos de 
analista de apoio jurídico com especialidade em direito e de técnico de apoio técnico-administrativo com especialidade em administração, e o 8º é 
destinado às demais especialidades existentes na carreira. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento. 110) PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA Nº. 1.12.000.000814/2011-39 - Relatado por: Dr. 
Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA ESTRANGEIROS. DOCUMENTOS CANCELADOS. 
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. 1. Expedição de carteiras de identidade com base exclusivamente em carteira de 
trabalho de estrangeiro. 2. As carteiras de identidade expedidas, indevidamente, para todos os estrangeiros citados nos autos foram devidamente 
canceladas (fls. 5/20), com exceção do documento emitido em nome de Isaque Antonio Correia, o qual deu ensejo à instauração do Inquérito Policial nº 
259/2010. 3. Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 111) PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA Nº. 1.15.000.001789/2011-07 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho 
– Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. FACULDADE DE FORTALEZA - FAFOR. PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO PARA 
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA DE ALUNO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. ARQUIVAMENTO. 1. Possível irregularidade praticada pela 
Faculdade de Fortaleza que exige dos alunos o pagamento de mensalidades em atraso para realizar o trancamento da matrícula. 2. Consta nos autos 
cópia da Ação Civil Pública nº 13519/2011 proposta em desfavor da referida Faculdade. 3. Foram propostas ações civis públicas contra todas as 
instituições, situadas no município de abrangência da PR/CE, que da mesma forma agiram. 4. A matéria encontra-se judicializada. 5. Não há motivos 
para prosseguimento do feito. 6. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 112) PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA Nº. 1.15.000.002171/2012-37 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho 
– Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO. EXIGÊNCIA DE TEMA NÃO PREVISTO NO 
EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL “VAZAMENTO” DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Supostas irregularidades no VIII 
de Ordem Unificado.1.1. Possível divergência entre o conteúdo programático editalício e a matéria exigida na prova prático-profissional de Direito 
Tributário. 1.2. Eventual “vazamento” da prova. 2. O tema “recurso”, cobrado na referida prova prático-profissional, encontrava-se previsto no Edital 
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do VIII Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda que de forma implícita. 3. Já em relação ao suposto “vazamento” da prova, não há elementos 
concretos aptos a ensejar a atuação ministerial. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 113) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002089/2013-56 - Relatado por: Dr. 
Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CENTRO DE SELEÇÕES E DE PROMOÇÃO DE 
EVENTOS - CESPE. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS- IBAMA. CARGO DE ANALISTA 
AMBIENTAL. PONTUAÇÃO PARA APROVAÇÃO. INTERESSE INDIVIDUAL. 1. Possível irregularidade na reprovação de candidata que alega 
ter pontuação suficiente para aprovação no concurso público realizado pelo CESPE, em 20.01.2013, para provimento de cargos de Analista Ambiental 
(IBAMA). 2. Matéria que envolve interesse meramente individual. 3. Não há razão para prosseguimento do feito. 4. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 114) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002231/2013-65 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. COMANDO DA AERONÁUTICA. SUPOSTA AFRONTA À LEI Nº 12.464/2011. SELEÇÃO COM BASE APENAS NA 
ANÁLISE DE CURRÍCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO REGIDO PELA LEI Nº 4.375/64. PRESCINDIBILIDADE 
DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 1. Suposta irregularidade na realização de processo seletivo para oficial temporário do quadro de 
oficiais enfermeiros, por ter a Aeronáutica exigido apenas entrega de currículo para fins de avaliação dos interessados, em afronta a Lei nº 12.464/2011. 
2. Com a instrução, restou esclarecido que a seleção em comento foi regida pela Lei nº 4.375/64 (Lei do Serviço Militar), a qual permite a prestação de 
serviço militar voluntário a partir dos 17 anos de idade. 3. Diferentemente da Lei nº 12.464/2011 (Lei de Ensino da Aeronáutica), a seleção de oficiais 
temporários, até mesmo pela voluntariedade que a caracteriza, prescinde da obrigatória realização de concurso público de provas e títulos. 4. Voto pela 
homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 115) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002341/2012-46 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – 
Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. EDITAL Nº 50/2009. CARGO DE 
ADMINISTRADOR. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS EM DETRIMENTO DE CANDIDATOS APROVADOS NO 
CERTAME. QUESTÃO JUDICIALIZADA. ARQUIVAMENTO. 1. Suposta contratação de terceirizados pelo Ministério da Saúde em desfavor dos 
candidatos aprovados no concurso público, regido pelo Edital nº 50/2009. 2. Matéria judicializada nos autos da Ação Civil Pública nº 490165-
39.2012.4.02.5101/RJ, de modo que não há razão para prosseguimento do feito. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 116) PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.002944/2007-81 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. UNIFICAÇÃO DOS SETORES DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA CGU NA 
IMPLEMENTAÇÃO. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. 1. Supostos prejuízos patrimoniais e morais decorrentes da unificação dos setores de 
auditoria e fiscalização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 2. Embora não tenha colaborado com a proposta inicial, a Controladoria-
Geral da União - CGU participou ativamente do processo, chegando a avaliar os impactos da fusão das referidas áreas e fazendo recomendações à ECT 
no sentido de minimizar as fragilidades causadas pela reestruturação. 3. Não há nos autos elementos que demonstrem que a fusão da auditoria com a 
fiscalização tenha inviabilizado a realização dos trabalhos ou comprometido a eficiência do controle interno que deve ser exercido no âmbito da 
referida empresa pública. 4. Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 117) PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000648/2012-38 - 
Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAIS Nº 
068/2010 E 17/2012. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. NOVO CONCURSO SEM QUE O 
PRAZO DO ANTERIOR TENHA EXPIRADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. 1. Possível irregularidade praticada pela 
Universidade Federal de Goiás que lançou novo concurso público, Edital 17/2012, para o cargo de Assistente em Administração, sem que o prazo do 
concurso anterior, Edital 068/2010, tivesse expirado. 2. Os candidatos classificados no concurso público, Edital nº 068/2010, já foram todos nomeados, 
assim, inexiste irregularidade na abertura de novo certame, mesmo não tendo o prazo do anterior expirado. 3. Inexistência de irregularidade. 4. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 118) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.000812/2011-26 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier 
Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. EXIGÊNCIA DE 
APROVAÇÃO NO EXAME DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRECEDENTE DO STF. 1. Suposta inconstitucionalidade e 
ilegalidade do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. O Exame de Ordem, como requisito para exercício da advocacia, está em consonância 
com o ordenamento jurídico brasileiro, vez que a atuação profissional do advogado repercute no campo de interesse de terceiros. Questão já decidida 
pelo STF (RE nº 603.583/RS). 3. Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 119) PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001095/2012-31 - 
Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 1/2012- 
DGP/DPF. POLÍCIA FEDERAL. CARGO AGENTE. CENTRO DE SELEÇÕES E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CESPE. TAXA DE 
INSCRIÇÃO. NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS DIGITADO ERRADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. 1. 
Possível irregularidade praticada pelo Cespe por não proceder a inscrição do representante no concurso público da Polícia Federal, Edital nº 1/2012- 
DGP/DPF. 2. Restou comprovado que o representante ao fazer o pagamento da taxa de inscrição digitou o número do código de barras errado, o que 
acarretou o cancelamento de sua inscrição. 3. Inexistência de irregularidade apta e ensejar a atuação do Ministério Público Federal. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 120) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002725/2012-94 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: 
PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO. PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RITOS E PRAZOS ESTABELECIDOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. 1. Solicitação de acompanhamento de ação civil pública que versa sobre a nomeação de portadores de necessidades especiais 
aprovados em concurso público do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 2. A matéria está sendo analisada por meio da ação civil pública nº 
0037061-17.2011.4.01.3500, que segue rito processual e prazos estabelecidos em lei. 3. Inexistência de irregularidade apta a ensejar a atuação do 
Ministério Público Federal. 4. Voto pela homologação da decisão de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 121) PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000492/2012-37 - 
Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. SERVIDORES DO 2º 
OFÍCIO CRIMINAL DA PR/MT. PIC 1294/2011. SUPOSTAS AMEAÇAS FEITAS PELO REPRESENTANTE. PEDIDO DE ORIENTAÇÃO 
ACERCA DA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. MATÉRIA AFETA ÀS ATRIBUIÇÕES DO CHEFE DA PROCURADORIA. 
ARQUIVAMENTO. 1. Assuntos relacionados à prestação de atendimento a público externo. 2. Conforme art. 106, XX, do Regimento Interno do MPF, 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 21 
 
incumbe ao Chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito Federal autorizar ou adotar as providências administrativas inerentes ao 
funcionamento da unidade. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 122) PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001473/2011-47 - Relatado por: Dr. 
Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2011. TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO. PROVA PRÁTICA DE AUTOCAD. IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATOS NAS PEÇAS GRÁFICAS 
IMPRESSAS. RESPOSTAS SEMELHANTES A RECURSOS DIVERSOS. COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE. NÃO 
COMPROVAÇÃO. LISURA. 1. Supostas irregularidades na realização de prova prática de AutoCAD para o cargo de Analista Judiciário - Apoio 
Especializado Engenharia Elétrica, devido à identificação dos candidatos nas peças gráficas impressas e pela similaridade de respostas aos recursos 
impetrados. 2. Com a instrução, restou esclarecido que a impressão do produto final se constituiu apenas numa fase da avaliação, pois os candidatos 
passaram a ser avaliados desde a abertura do software respectivo. 3. A análise dos recursos impetrados pelos candidatos deixam entrever a grande 
semelhança dos questionamentos, o que justificaria a similaridade das respostas dadas pela banca organizadora. 4. Voto pela homologação da 
promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 123) PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG Nº. 1.22.003.000205/2012-94 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. SERVIDOR PÚBLICO. CÓPIA DA DECLARAÇÃO DO 
IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. 1. Possível prática de irregularidade, por parte do Tribunal de 
Contas da União, consistente em impor a obrigação aos servidores públicos federais de informar o número do recibo da declaração de imposto sobre a 
renda de pessoa física - IRPF. 2. No curso da instrução, restou comprovado que, atualmente, o servidor deve entregar uma cópia da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física ao TCU e não mais o número de seu recibo. 3. Ausência de irregularidade. 4. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 124) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 
PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001360/2012-11 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. CARGO DE PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA. 
UTILIZAÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA DE VAGA DE PROFESSOR ASSISTENTE PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 
AUXILIAR. CUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Eventual irregularidade no concurso 
público para preenchimento de vaga de docente de língua espanhola da Universidade Federal do Pará - UFPA. Utilização supostamente indevida de 
vaga de professor assistente para contratação de professor auxiliar. 2. Com a instrução, restou esclarecido que, ao disponibilizar vaga excedente de 
professor assistente para a classe de professor auxiliar, a UFPA agiu de acordo com o edital do certame. 3. Inexistência de irregularidade apta a ensejar 
a atuação do Ministério Público Federal. 4. Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento. 125) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001465/2013-51 - 
Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA. EDITAL Nº 01/2013. CARGO DE MAGISTÉRIO - ÁREA LETRAS. 
SUPOSTA IRREGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE DUPLA HABILITAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 1. Suposta 
irregularidade na exigência de habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa para concorrência ao cargo de Magistério - Área Letras - oferecida 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 2. O fato de o Instituto ter exigido a dupla habilitação não configura irregularidade 
ou ilegalidade, pois tal exigência se insere no campo da discricionariedade da Administração, escapando, portanto, ao controle jurisdicional. 3. 
Preservado o princípio da isonomia, uma vez que a exigência de dupla habilitação é feita em todos os campus onde são oferecidas vagas para o cargo. 
4. Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 
126) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTAREM-PA Nº. 1.23.002.000326/2012-17 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier 
Pinheiro Filho – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONSULTA. PROCURADOR JURÍDICO. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL VEDA 
CONSULTORIA JURÍDICA DE ENTIDADES PÚBLICAS. ARQUIVAMENTO. 1. Consulta formulada por Procurador Jurídico da Prefeitura 
Municipal de Belterra/PA, que questiona sobre a mediação de litígios envolvendo as terra do município, bem como sobre a competência judicial das 
terras da marinha. 2. A Constituição Federal veda a consultoria jurídica de entidades públicas. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 127) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 
1.24.000.000436/2013-34 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA PARAÍBA - UFPB. PROCESSO SELETIVO. MESTRADO E DOUTORADO. NOTAS. FALTA DE DIVULGAÇÃO DA PONTUAÇÃO 
OBTIDA EM CADA CRITÉRIO AVALIATIVO. EDITAL DESRESPEIDADO. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA. MEDIDAS ACATADAS PELA 
UFPB. ARQUIVAMENTO. 1. Suposta irregularidade praticada pela Universidade Federal da Paraíba no processo seletivo para Mestrado e Doutorado 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas. Eventual falta de divulgação da pontuação obtida em cada critério avaliativo utilizado pela 
banca examinadora. 2. Com a instrução, restou esclarecido que a Universidade Federal da Paraíba acatou a recomendação expedida pelo Ministério 
Público Federal, solucionando, portanto, as irregularidades elencadas na Representação. 3. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito. 4. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 128) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.002893/2013-26 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EDITAL Nº 01/2013. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR 
FISCAL DO TRABALHO. GABARITO DEFINITIVO. DIVULGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Apontadas supostas 
irregularidades no Concurso Público para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, regido pelo Edital nº 01/2013, 
tendo como organizador o Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UuB). 2. Não se confirmaram as 
irregularidades apontadas nos autos, já que os gabaritos definitivos foram disponibilizados em 1º.10.2013, portanto, cinco dias antes da segunda fase do 
concurso. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 129) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 1.25.008.000006/2012-24 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier 
Pinheiro Filho – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR. OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM 
CLANDESTINA. PROJETO DE ABERTURA DE PASSAGEM OFICIAL EM TRAMITAÇÃO NA PREFEITURA. DESOBSTRUÇÃO 
EFETUADA PELA CONCESSIONÁRIA DE REDE FERROVIÁRIA. 1. Obstrução de via que liga o Jardim Mezzomo ao Conjunto Residencial 
Monteiro Lobato, no Município de Ponta Grossa/PR pela concessionária de rede ferroviária ALL - América Latina Logística. 2. Com a instrução, 
restou demonstrado que a via em questão é uma passagem clandestina e que se encontra em trâmite na Prefeitura do Município o Processo nº 
0230233/2013, referente a estudos de viabilidade técnica para elaboração de projeto de abertura de passagem oficial. 3. Conforme afirmado pelo 
próprio Representante, a rua não está mais obstruída, pois a concessionária cobriu os buracos que impediam a passagem de automóveis e pedestres, fez 
uma passagem de nível improvisada e colocou uma estaca de madeira com uma placa “pare” no local. 4. Voto pela homologação da promoção de 
arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 130) PROCURADORIA DA REPUBLICA 
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NO MUNICIPIO DE PARANAVAI-PR Nº. 1.25.011.000037/2013-15 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. MÉDICO. EXONERAÇÃO. NOME NO 
SISTEMA. ERRO DE DIGITAÇÃO. CORREÇÃO. ARQUIVAMENTO. 1. Possível irregularidade existente no sistema do programa Estratégia Saúde 
da Família que estaria contendo o nome de médico exonerado. 2. Nos autos, restou comprovado que o nome do Representante permaneceu no sistema 
devido a um erro de digitação, já corrigido. 3. Irregularidade Sanada. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 131) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 
1.26.000.000282/2011-44 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 
PAULISTA/PE. CUMPRIMENTO DAS LEIS Nº 5.991/73 E 3.820/60. PRESENÇA OBRIGATÓRIA, EM FARMÁCIAS E DROGARIAS, DE 
TÉCNICO RESPONSÁVEL INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA. 1. Apuração do cumprimento das leis nº 5.991/73 e 3.820/60 pelo município de Paulista/PE, no tocante à obrigatoriedade da presença, em 
farmácias e drogarias, de técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia. 2. Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta entre as 
partes envolvidas. 3. Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento. 132) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.002071/2013-16 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier 
Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. 
EXAME. SEGUNDA FASE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE DIREITO CIVIL. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA APENAS AOS EXAMINANDOS 
DA PROVA DE DIREITO CIVIL. EXTENSÃO DA PONTUAÇÃO A TODOS EXAMINANDOS. INVIABILIDADE. PEÇAS PRÁTICO-
PROFISSIONAIS PARA DIREITO TRIBUTÁRIO. ACEITAÇÃO DE MAIS DE UM TIPO DE PEÇA COMO RESPOSTA. FLEXIBILIDADE NÃO 
ADMITIDA NOS DEMAIS RAMOS DO DIREITO. 1. Suposta irregularidade praticada pela Fundação Getúlio Vargas na segunda fase do X Exame 
da Ordem, por não estender a pontuação das questões anuladas de Direito Civil a todos os examinandos e nem conferir a mesma flexibilidade aos 
demais ramos do Direito como a que foi dispensada à prova prático-profissional de Direito Tributário. 2. Com a instrução, restou esclarecido que a 
segunda fase do Exame da OAB constitui-se de provas de diferentes áreas do Direito, de modo que a matéria de uma área não se correlaciona com as 
demais. Separação necessária para uma criteriosa avalização dos futuros advogados. 3. A anulação das questões da prova de Direito Civil e a 
flexibilização dos tipos de peças processuais da prova de Tributário são critérios de avaliação que refogem à atribuição do Ministério Público Federal, a 
menos que houvesse desconformidade com o conteúdo do edital, o que não é o caso. 4. Ademais, o critério de correção das provas cabe à banca 
examinadora definir, não ensejando a revisão judicial. Precedentes do STJ. 5. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito. 6. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 133) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CARUARU-PE Nº. 1.26.002.000057/2012-79 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: 
PEÇAS DE INFORMAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. PAGAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS 
APOSENTADOS INFERIOR AO DOS PROFESSORES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA 
CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 1. Suposta irregularidade no pagamento de professores municipais aposentados que 
estariam recebendo menos que aqueles em atividade. 2. O Sindicatos dos Professores no Estado de Pernambuco não juntou aos autos os documentos 
necessários para que o Parquet continuasse a investigação iniciada. 3. Ausência de elementos aptos a ensejar a atuação do Ministério Público Federal. 
4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 134) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE GARANHUNS/ARCO VER Nº. 1.26.005.000091/2013-02 - Relatado por: Dr. Francisco 
Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CANTEIRO DE OBRAS EM 
GARANHUNS. RELATÓRIO TÉCNICO DE INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANDAIMES. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. 
FALTA DE PRÉVIA LIBERAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. MATÉRIA AFETA ÀS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO. 1. Supostas irregularidades em canteiro de obras no Município de Garanhuns, conforme Relatório Técnico de Interdição do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Inexistência de andaimes no lado externo do bloco de apartamentos e falta de prévia liberação da autoridade 
competente em matéria de saúde e segurança do trabalho. 3. Matéria não incluída nas atribuições do Ministério Público Federal. 4. Não há nos autos 
comprovação de que o Ministério Público do Trabalho tenha sido realmente comunicado, conforme sugerido pelo Auditor Fiscal do Trabalho. 5. Voto 
pela homologação da promoção de arquivamento e pela remessa de cópia do feito ao Ministério Público do Trabalho. - Deliberação: O colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do Arquivamento e pela remessa de cópia do feito ao Ministério Público do Trabalho. 135) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000514/2013-99 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PEÇAS 
DE INFORMAÇÃO. MUNICÍPIO DE PEDRO II/PI. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA AO LADO DA CASA DA 
GENITORA DA REPRESENTANTE. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. CONSTRUÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. 
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Suposta irregularidade praticada pela Caixa Econômica Federal, que teria instalado agência bancária ao lado 
da residência da genitora da Representante, causando-lhe desconforto e insegurança. 2. Com a instrução, restou esclarecido que a construção da agência 
atendeu às exigências técnicas pertinentes, tendo, inclusive, sido aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pela Prefeitura 
de Pedro II/PI e pela Superintendência de Polícia Federal no Estado do Piauí. 3. Inexistência de irregularidade apta a ensejar a atuação do Ministério 
Público Federal. 4. Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 136) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000235/2012-37 - Relatado por: Dr. 
Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. UNIDADE DE BLUMENAU/SC. 
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEI 11.457/2007. QUADRO DE PESSOAL INSUFICIENTE. PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ARQUIVAMENTO. 1. A Lei nº 11.457/2007 prevê, em seu art. 24, que “é 
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou 
recursos administrativos do contribuinte”. 2. Contudo, restou demonstrado que o quadro de funcionários da Unidade da Receita Federal em 
Blumenau/SC está muito aquém da lotação ideal para o pleno desempenho das atividades e para o cumprimento dos prazos legais. 3. A Receita Federal 
tem envidado esforços junto ao Ministério do Planejamento para que seja autorizada a realização de novo concurso público, de forma a atender a 
demanda das unidades do País. 4. Voto pela homologação da promoção de arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento. 137) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000464/2011-71 - 
Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BLUMENAU/SC. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PREGOMIN EM QUANTIDADE INSUFICIENTE. FORNECIMENTO 
REGULARIZADO. PERDA DO OBJETO. 1. Alegação de que a Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau não estaria fornecendo o medicamento 
Pregomin em quantidade suficiente para o tratamento dos pacientes. 2. Conforme apurado, o paciente que motivou a instauração deste Inquérito vem 
recebendo o medicamento na quantidade de que necessita para o adequado tratamento da patologia da qual é portador. 3. Ademais, são fornecidas, por 
meio do Sistema Único de Saúde, 8 (oito) latas/mês aos demais pacientes que possuem indicação para uso do referido medicamento. 4. Voto pela 
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homologação do arquivamento. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. 138) PROCURADORIA 
DA REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002079/2012-65 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. CONCURSO PÚBLICO. SUPOSTA TERCEIRIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES TÍPICAS DE CARGOS PÚBLICOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EVENTUAL CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE 
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. 1. Suposta irregularidade praticada pela Universidade Federal de Goiás - UFG, que 
teria contratado funcionários terceirizados e servidores temporários para exercer atividades típicas dos cargos de Assistente e Auxiliar em 
Administração, em detrimento de candidatos aprovados em concurso público. 2. A UFG prestou esclarecimentos apenas acerca da contratação de 
funcionários terceirizados, tendo informado que eles não atuam na área administrativa da instituição de ensino. Contudo, faz-se necessário apurar se a 
Representada contratou servidores temporários para preenchimento das vagas existentes, o que poderia caracterizar preterição dos candidatos 
aprovados no concurso. Precedentes do STJ. 3. Voto pela não homologação da promoção de arquivamento, com o retorno dos autos à origem a fim de 
que se oficie à UFG para prestar esclarecimentos a respeito das contratações temporárias de pessoal, observado o princípio da independência funcional 
(art. 127, § 1º, da Constituição Federal). - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de Arquivamento com o retorno 
dos autos à origem a fim de que se oficie à UFG para prestar esclarecimentos a respeito das contratações temporárias de pessoal. 139) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.000703/2012-71 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO/EDITAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. 
EDITAL Nº 01, DE 26.06.2012. ORGANIZAÇÃO CESPE/UNB. APLICAÇÃO DAS PROVAS SOMENTE NAS LOCALIDADES ONDE HÁ 
VAGAS DISPONÍVEIS. ACESSO. RESTRITO. 1. Abertura de Concurso Público da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com 
limitação dos locais de provas apenas nas localidades onde há vagas. 2. Inobservância dos princípios do amplo acesso; da isonomia; da razoabilidade e 
da competitividade. 3. Precedente 1ª CCR. 4. Pela não homologação do arquivamento (com observância do Princípio da Independência Funcional - CF 
- art. 127, § º) - para expedição de Recomendação ao CESPE/UNB, para nos futuros concursos - no Edital disponibilizar ao candidatos a opção de 
realizar as provas em qualquer das capitais brasileiras. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de Arquivamento 
para expedição de Recomendação ao CESPE/UNB, para nos futuros concursos - no Edital disponibilizar ao candidatos a opção de realizar as provas em 
qualquer das capitais brasileiras. 140) PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA Nº. 1.15.000.000683/2011-88 - Relatado por: Dr. Francisco 
Xavier Pinheiro Filho – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. SAÚDE. PORTADORES DE DOENÇA MENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Possíveis irregularidades na implementação de políticas públicas na área da saúde, notadamente, em relação 
ao fornecimento de serviços aos portadores de doenças mentais no Estado do Ceará. 2. Consta nos autos que, no Estado do Ceará, além de outros 
estabelecimentos relacionados à assistência da população na área de saúde mental, existem Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que realizam o 
atendimento a pessoas com transtornos mentais graves/persistentes e a pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 3. 
No CAPS AD - responsável pelo serviço de saúde mental aberto e de caráter comunitário - foram encontradas irregularidades. 4. Ademais, com o 
intuito de buscar a regularização das condições da assistência do Poder Público à saúde mental e de evitar novas irregularidades, o Procurador da 
República oficiante determinou a conversão do Procedimento Administrativo em Inquérito Civil Público e não fez qualquer diligência após a referida 
conversão (fls. 98/99). 5. Assim, necessário o retorno dos autos à origem para que o feito seja melhor instruído. Aponta-se, como diligência inicial, a 
expedição de ofício às autoridades competentes, solicitando novas vistorias nas entidades responsáveis pela assistência à saúde mental no Estado, para 
checar a situação dos recursos materiais e humanos colocados à disposição dos pacientes com doença mental, bem como se as irregularidades citadas 
foram sanadas. 6. Voto pelo retorno dos autos à origem, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias à adequada instrução do feito, com 
redistribuição a outro membro, se necessário. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pelo retorno dos autos à origem. 141) 
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA-PE Nº. 1.26.003.000110/2012-21 - Relatado por: Dr. Francisco 
Xavier Pinheiro Filho – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - 
DNOCS. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE TERRAS PÚBLICAS. MATÉRIA AFETA ÀS ATRIBUIÇÕES DA 5ª CCR. 1. Suposta invasão de terras 
desapropriadas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 2. Matéria que se insere mais adequadamente na esfera de atribuições da 5ª 
Câmara de Coordenação e Revisão. 3. Voto pela remessa dos autos à 5ª CCR. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos 
autos à PGR/5A.CAM - 5A.CAMARA DE COORDENACAO E REVISAO para análise. 142) PROCURADORIA DA REPUBLICA NO 
MUNICIPIO DE SOROCABA-SP Nº. 1.34.016.000347/2012-91 - Relatado por: Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho – Ementa: INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. RESIDENCIAL PRIMAVERAS. 
EMPRESA LALUCE IMÓVEIS ARAÇATUBA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. 
AUMENTO ABUSIVA DA TAXA CONDOMINIAL. FALTA DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E COMUNS DO CONDOMÍNIO. 
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA AFETA ÀS ATRIBUIÇÕES DA 3ª CCR. 1. Supostas irregularidades na administração e 
gestão do Residencial Primaveras, Condomínio construído com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, tendo como gestor a Caixa 
Econômica Federal. 1.1. Alegação de aumento abusivo da taxa condominial, falta de manutenção das áreas públicas e comuns do condomínio e 
ausência de prestação de contas. 2. Questão tipicamente consumerista. Matéria que se insere mais adequadamente na esfera de atribuições da 3ª CCR. 
3. Voto pela remessa à 3ª CCR. - Deliberação: O colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à PGR/3A.CAM - 3A.CAMARA DE 
COORDENACAO E REVISAO para análise. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às 10h57, da qual eu, Wagner Vinicius de Oliveira 
Miranda, Secretário designado para o ato, lavrei a presente ata. 

 
AUREA MARIA ETELVINA NOGUEIRA LUSTOSA PIERRE 

Subprocuradora-Geral da Republica 
Membro Titular 

 
FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO 

Subprocurador-Geral da Republica 
Membro Titular 

 
WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA 

SECRETARIO EXECUTIVO DA 1ª CCR 
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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
##ÚNICO: | 2CCR - 26267| 

DESPACHO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

PROCEDIMENTO MPF Nº 1.16.000.000715/2013-70 (SIGILOSO) 
ORIGEM: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO 
PROCURADORES OFICIANTES: DENIS PIGOZZI ALABARSE, PATRICK MONTEMOR FERREIRA E KLEBER MARCEL 

UEMURA 
RELATOR: CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA 
1.Trata-se de recurso contra a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão; 
2.Requisitar os autos à Procuradoria da República em São Paulo; 
3. Notificar o requerente, por meio de seu advogado, BULHÕES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (endereço que consta da 

procuração anexa); 
4. Ao Relator, para exame e eventual proposta de reconsideração, ou a remessa ao Conselho Institucional do Ministério Público 

Federal; 
5. Publicar. 
 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Subprocuradora-Geral da República Coordenadora da 2ª CCR/MPF 

##ÚNICO: | 2CCR - 26213| 
ATA DA 589ª SESSÃO DE REVISÃO 

 
Local e data: Brasília (DF), 25 de novembro de 2013. Início e término: Das 
13:30h às 17h. 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano 2013, em sessão realizada na Sala de Reuniões, presentes a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, 
Coordenadora, os Titulares Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, Dr. Oswaldo José Barbosa Silva, e os Suplentes, Dr. Carlos Alberto Carvalho de 
Vilhena Coelho, Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 
julgou os seguintes procedimentos: 
 
 
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 
VOTO-VISTA 
001. Processo : 0008019-03.2013.4.03.6181  Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva Voto: 8927/2013 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 

8137/90), REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC 75/93). DEIXAR DE APRESENTAR À RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS E COMERCIAIS BEM COMO INFORMAÇÕES SOBRE 
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTRIBUINTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
ACESSÓRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. ARQUIVAMENTO POR APLICAÇÃO DO ART. 9º, § 2º, DA 
LEI 10.684/03. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime contra ordem tributária 
(art. 1º, parágrafo único, da lei 8137/90). 2. O membro do MPF oficiante entendeu que o IP deve ser arquivado, com 
fundamento no art. 9ª, §2ª, da Lei 10684/03, uma vez que o crédito tributário foi integralmente pago. Extinção da 
punibilidade. Também observou que posteriormente houve instauração de processo administrativo fiscal para apurar uma 
suposta sonegação de Imposto de Renda que se encontra pendente. 3. O Juiz Federal entende que o crime tipificado no 
parágrafo único do art. 1º da Lei 8137/90 constitui uma espécie de desobediência, especial em relação aquela tipificada no 
Código Penal, sendo, assim, um crime formal, de mera conduta. Logo, o pagamento da multa não teria o condão de afastar a 
extinção da punibilidade. Depois informou que o processo administrativo fiscal para apurar a suposta sonegação de Imposto 
de Renda não seria objeto do presente Inquérito Policial. 4. O parágrafo único do art. 1º da Lei 8137/90 deve ser interpretado 
em consonância com o que estabelece o seu caput, devendo, assim, receber o mesmo tratamento, já que o objeto jurídico a 
ser protegido é o mesmo, ou seja, a arrecadação tributária (que engloba a atividade fiscalizadora). 5. Ademais, o direito 
penal, pelo princípio da intervenção mínima, tem caráter subsidiário, devendo intervir somente quando os demais ramos do 
Direito, comprovadamente, não forem capazes de proteger satisfatoriamente os bens jurídicos. Assim, a aplicação da multa 
no âmbito administrativo, com seu posterior pagamento, pode servir de proteção à fiscalização tributária. 6. Insistência no 
arquivamento.  

 Vista : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge Voto-vista: 113/2013 
 Ementa : Inquérito Policial. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8137/90, art. 1º, parágrafo único). Divergência jurisprudencial a 

respeito da classificação do crime quanto à relação entre a conduta e o resultado (crime formal – STJ, Quinta Turma, HC 
195824/DF, Min. Laurita Vaz, DJe 06/06/2013, ou crime material – STJ, Sexta Turma, REsp. 1113460/SP, Min. Celso 
Limongi, DJe 14/12/2009). Discussão doutrinária que não interfere no deslinde do caso. Aplicação do art. 9º, § 2º, da Lei 
10684/03, que não faz distinção entre os crimes materiais e formais elencados naquele artigo para considerar extinta a 
punibilidade com o pagamento integral do débito tributário. Insistência no arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes dos presentes o voto do Relator. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges 
de Andrada. 
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002. Processo : 1.14.009.000205/2013-97  Origem: PRM – GUANAMBI/BA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré Voto: 7967/2013 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Delegacia da Receita Federal de 

Feira de Santana/BA, noticiando que a empresa investigada teria apresentado perante a Assistência à Saúde dos Servidores 
Públicos Estaduais (PLANSERV/BA) certidão negativa de débitos relativos a contribuições previdenciárias falsa, com o propósito 
de efetuar o seu credenciamento para a prestação de serviços médicos. Suposto crime de uso de documento público falsificado. CP, 
art. 304. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Utilização de CND falsa perante órgão estadual. Entendimento de que 
compete à Justiça Estadual comum processar e julgar crime de uso de documento falso e falsificação de documento público, 
quando inexistente efetivo prejuízo a bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades. Aplicação, por 
analogia, da Súmula nº 107 do STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado 
mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia 
federal”. Precedentes do STJ (CC nº 98.184/ES, DJe: 15/10/2010; CC nº 39.900/SP, DJ: 01/03/2004) e da 2ª CCR/MPF (Processo 
nº 2007.33.00.024073-0, unânime, 565ª Sessão, 1/10/2012). Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

 Vista : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva  Voto-vista: 110/2013 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, 2ª CCR). CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CP) 

TENTADO (ART. 14, I, CP). USO DE DOCUMENTO (CND) FALSO PERANTE ÓRGÃO ESTADUAL, COM O INTUITO DE 
EFETUAR CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO. SÚMULA Nº 17 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O FALSO SE EXAURIU NO ESTELIONATO, 
SEM MAIS POTENCIALIDADE LESIVA. ÓRGÃO ESTADUAL COMO VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE 
INFORMAÇÃO CAPAZES DE ATRAIR A ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.  
1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, noticiando que a empresa investigada 
teria apresentado perante a Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV/BA) certidão negativa de débitos 
(CND) falsa, com o propósito de efetuar o seu credenciamento para a prestação de serviços médicos. 
2. A conduta caracteriza o crime de estelionato, na forma tentada. 
3. Aplicação do princípio da consunção. Súmula nº 17 do STJ: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade 
lesiva, é por este absorvido”. 
4. O simples fato de o órgão emissor do documento ideologicamente falso ser da estrutura da União não justifica a competência da 
Justiça Federal. (AGRCC 201102900929, Relatora: Laurita Vaz. Terceira Seção. 07/12/2012) 
5. Documento apresentado perante órgão estadual, que figura como vítima do crime. 
6. Atribuição do Ministério Público Estadual. 
7. Acompanho o voto do Relator quanto à homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, dissentindo 
apenas quanto à tipificação da conduta. 

 Vista : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge Voto-vista: 117/2013 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). CRIME DE 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297) OU USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) E 
CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171). CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 
PÚBLICO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, noticiando que a empresa investigada 
teria apresentado perante a Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV/BA) certidão negativa de débitos 
(CND) falsa, com o propósito de efetuar o seu credenciamento para a prestação de serviços médicos. Crime de falsificação de 
documento público (CP, art. 297) ou de uso de documento falso (CP, art. 304) e crime de estelionato (CP, art. 171). 
2. Princípio da consunção: justamente por ser um critério de legitimação externa, o princípio da consunção pressupõe, como 
solução justa, que o crime absorvido seja de menor gravidade que o crime absorvente. Admite-se, também, a absorção quando os 
delitos são de igual gravidade. Impossibilidade no caso, porque o crime a ser absorvido (CP, arts. 297 ou 304) é mais grave que o 
crime absorvente (CP, art. 171). Trata-se de concurso material, hipótese prevista no art. 69 do Código Penal. 
3. Nos crimes de falsidade está em jogo a fé pública do órgão responsável pela emissão dos documentos verdadeiros. A só 
falsificação de documentos federais, independentemente do uso que se faz (se perante órgãos públicos federais, estaduais ou 
privados), induz à competência da Justiça Federal e, ipso facto, à atribuição do Ministério Público Federal. 
4. Por estas razões, na hipótese dos autos, em que houve falsificação de documento público federal e uso do falso, voto por não 
acolher o declínio de atribuições e remeter os autos ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia para 
designar outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por maioria o voto do Relator. Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.  
 
003. Processo : 1.18.002.000155/2012-88  Origem: PRM – ANÁPOLIS/GO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré Voto: 799/2013 
 Ementa : Peça de Informação. Fundação Nacional do Índio solicita intervenção do Ministério Público Federal na prisão de indígena 

recolhido em presídio estadual, acusado de tentativa de homicídio. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de 
indícios de disputas sobre direitos indígenas aptos a justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Ciência do Ministério Público Estadual sobre os fatos e a prisão ocorrida. Denúncia recebida nos autos do processo nº 
2012.0274.6980 pelo Juiz de Direito da Comarca de Uruaçu/GO. Homologação do arquivamento. 

 Vista : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva  Voto-vista: 104/2013 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADA POR INDÍGENA. REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC 75/93). OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA O INDÍGENA PERANTE A 
JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, INCISOS IV E XI, C/C O ART. 231). 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA SUSCITAR CONFLITO POSITIVO DE ATRIBUIÇÕES PERANTE O 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas a partir de notícia de que indígena estaria preso ilegalmente. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão da existência de denúncia já recebida pela 
Justiça Estadual em face do indígena pela tentativa de homicídio. Por entender que o crime não teve como pano de fundo disputa 
por direitos indígenas considerou que a competência para o julgamento é mesmo da Justiça Estadual. 
3. O conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais dos índios e os relativos à organização social, aos costumes, às 
línguas, crenças e tradições das comunidades indígenas, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
4. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer hipóteses de cometimento de crimes por índio ou contra 
índio, em decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109, incisos IV e XI c/c o artigo 231 da Constituição Federal. 
5. Dessa forma, considerando que no presente caso a questão envolve direito indígena, que é indissociável de sua cultura e de sua 
organização social, a competência para o processo e o julgamento do crime ora em análise é da Justiça Federal. 
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para suscitar o conflito 
positivo de atribuições perante o Supremo Tribunal Federal. 

 Vista : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge Voto-vista: 109/2013 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADA POR INDÍGENA. REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC 75/93). OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA O INDÍGENA PERANTE A 
JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, INCISOS IV E XI, C/C O ART. 231). 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA SUSCITAR CONFLITO POSITIVO DE ATRIBUIÇÕES PERANTE O 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas a partir de notícia de que indígena estaria preso ilegalmente.  
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão da existência de denúncia já recebida pela 
Justiça Estadual em face do indígena pela tentativa de homicídio. Por entender que o crime não teve como pano de fundo disputa 
por direitos indígenas considerou que a competência para o julgamento é mesmo da Justiça Estadual. 
3. O conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais dos índios e os relativos à organização social, aos costumes, às 
línguas, crenças e tradições das comunidades indígenas, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
4. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer hipóteses de cometimento de crimes por índio ou contra 
índio, em decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109, incisos IV e XI c/c o artigo 231 da Constituição Federal. 
5. Dessa forma, considerando que no presente caso a questão envolve direito indígena, que é indissociável de sua cultura e de sua 
organização social, a competência para o processo e o julgamento do crime ora em análise é da Justiça Federal. 
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal quanto à suposta prisão ilícita 
em exame. 

 Decisão : Acolhido por maioria a não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal. Vencido 
o Relator. 

 
004. Processo : 5003112-32.2013.404.7001  Origem: JF/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré Voto: 2452/2013 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INC. II). 

NÃO RECOLHIMENTO DE VALOR RETIDO DO “RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO” A TÍTULO IRRF, 
NO ANO-CALENDÁRIO DE 2009. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL (CPP, ART. 28, C/C 
LC N. 75/93, ART. 62, INC. IV). PROMOÇÃO MINISTERIAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, 
FIRMADA A PARTIR DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.112.748/ TO. APLICABILIDADE 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL. RESSALVA APENAS, NA VISÃO DO 
RELATOR, DOS CASOS EM QUE VERIFICADA A UTILIZAÇÃO DE ARTIFÍCIO FRAUDULENTO PARA SUPRIMIR OU 
REDUZIR O TRIBUTO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o crime previsto no art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137/90, 
praticado, em tese, por representantes legais de sociedade comercial, que deixaram de lançar na Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais (DCTF), o Imposto de Renda Retido na Fonte, descontado do “rendimento do trabalhador assalariado”, 
relativo ao ano-calendário de 2009, bem como não efetuaram o recolhimento do tributo. 
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância, usando como referência o valor 
(R$ 10.000,00) para arquivamento de execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa, a que se refere o art. 20 da lei nº 
10.522/02, com a redação dada pela Lei nº 11.033/04, aplicável ao crime de descaminho previsto no art. 334 do CP. 
3. O Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Londrina/PR, por sua vez, discordou das razões ministeriais, sob o 
fundamento de que, em suma, o melhor critério para aplicação do princípio da insignificância é o previsto no art. 18, § 1º, da Lei nº 
10.522/02 (cem reais), razão pela qual o discutido princípio não poderia incidir no caso. 
4. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.112.748/TO, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se 
no sentido de que o princípio da insignificância no crime de descaminho tem aplicação quando o débito tributário não for superior 
a R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista o disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02 (Relator Ministro Felix Fischer, DJe: 
13/10/2009). 
5. Desse modo, não há porque fazer distinção, no âmbito criminal, entre o crime de descaminho e aquele do art. 2º, inc. II, da Lei 
nº 8.137/90, devendo ser estendida a incidência do princípio da insignificância a este último delito. 
6. Na visão do Relator, afigura-se inaplicável o princípio da bagatela apenas aos casos em que verificado o emprego de artifício, 
ardil ou qualquer outro meio fraudulento para suprimir ou reduzir o tributo devido. 
7. Constatando-se, na espécie, que o valor do tributo não recolhido alcança o montante de R$ 2.992,12 (dois mil, novecentos e 
noventa e dois reais e doze centavos) e que a sonegação fiscal não envolve fraude, necessitando de tratamento semelhante àquele 
dado ao crime de descaminho, mostra-se correta a incidência do princípio da insignificância. 
8. Insistência no arquivamento. 

 Vista : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva  Voto-vista: 98/2013 
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 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ART. 28 DO CP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM 

TRIBUTÁRIA (ART. 2º, II, LEI 8.137/90). NÃO RECOLHIMENTO DE VALOR RETIDO DO RENDIMENTO DO 
TRABALHO ASSALARIADO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, NO ANO-CALENDÁRIO DE 
2009. VALOR TOTAL NÃO RECOLHIDO DE R$2.992,12. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE AO 
CASO POR SE TRATAR DE DELITO PURAMENTE FISCAL. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar o crime previsto no art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137/90, praticado, em 
tese, por representantes legais de sociedade comercial, que deixaram de recolher integralmente o Imposto de Renda Retido na 
Fonte, descontado do “rendimento do trabalhado assalariado”, relativo ao ano-calendário de 2009 e deixaram de lançá-lo na 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância uma vez que o 
valor não recolhido (R$2.992,12) é inferior a R$10.000,00. 
3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento, sob o fundamento de que o melhor critério para aplicação do princípio 
da insignificância é o previsto no art. 18, § 1º, da Lei nº 10.522/02 (R$100,00), razão pela qual o referido princípio não poderia 
incidir no caso. 
4. O Superior Tribunal de Justiça entende aplicável o princípio da insignificância, na hipótese de sonegação de impostos, quando o 
valor do tributo suprimido for inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
5. Tratando-se de delito puramente fiscal deve-se aplicar o princípio da insignificância. Precedente do STF. 
6. Insistência no arquivamento do feito. 

 Vista : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge Voto-vista: 108/2013 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV. CRIME CONTRA A ORDEM 

TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ART. 2º-II). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM R$ 2.992,12. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.  
1. Mesmo que o crédito tributário constituído seja inferior a R$ 10.000,00, o Estado continua efetuando a “cobrança” dos valores, 
porém, na esfera administrativa, conforme reconhecido há muito pelos órgãos competentes. Assim, não há como preponderar o 
entendimento de que valores abaixo de R$ 10.000,00 são insignificantes penalmente porque não cobrados judicialmente, porquanto 
apenas momentaneamente não são cobrados. 
2. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por maioria o voto do Relator. Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.  
 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 
005. Processo : 0045178-96.2013.4.01.3800 Voto: 9496/2013 Origem: JF/MG 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO MPF 

ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. 
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 
1. Trata-se de inquérito policial em que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o investigado pela prática dos 
crimes tipificados nos artigos 1º-I da Lei nº 8.137/90 e 299, caput, do Código Penal. 
2. O Juiz Federal declarou extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime tipificado no artigo 299, caput, do Código Penal, com 
fundamento na efetiva prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107-IV c/c 109-III c/c 115 do Código Penal. 
Em relação à redução de contribuições sociais previdenciárias, decidiu que a conduta não se enquadra no crime tipificado no art. 
1º-I da Lei nº 8.137/90 mas no tipo penal do art. 337-A do Código Penal. 
3. A Procuradora da República oficiante manteve-se silente em relação ao crime do artigo 299, caput, do Código Penal e ratificou a 
tipificação da conduta em relação ao crime do art. 1º-I da Lei nº 8.137/90. 
4. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP, por analogia, c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93. 
5. O membro do MPF, quando oferece a denúncia, no gozo de sua prerrogativa da independência funcional, esgota a atividade do 
Ministério Público no que tange à propositura da ação penal, em observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. 
6. Cingindo-se a remessa à análise de questão de mérito após o oferecimento da denúncia, não cabe a esta 2ª CCR proceder ao 
exercício de sua função revisional, uma vez que inexistente qualquer hipótese de arquivamento, seja explícito ou implícito. 
7. Não conhecimento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
006. Processo : 2008.81.00.009491-8 Voto: 9389/2013 Origem: JF/CE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. SUPOSTO CRIME DE 

ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3º, DO CP). EVIDENTE AUSÊNCIA DE DOLO. INSISTÊNCIA 
NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime tipificado no art. 171, §3º, do Código Penal, 
consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário relativo aos meses de agosto e setembro de 2007, após o 
falecimento da titular, em 09/08/2007. 
2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo. Discordância do Juiz Federal. Autos remetidos à 2ª Câmara, 
nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 
3. Enunciado nº 21: É admissível o arquivamento dos autos de investigação ao fundamento de excludente da tipicidade, 
da ilicitude e da culpabilidade. Porém, em todas as hipóteses, a excludente deve resultar cabalmente provada, ao término 
de regular investigação. (Sessão 302ª, de 16.05.2005) 
4. No caso, os saques indevidos ocorreram no mês do óbito da beneficiária e no mês seguinte, referentes às competências 
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08/2007 e 09/2007, causando prejuízo à autarquia federal no valor de R$ 571,57. 
5. A titular do benefício, de fato, não teria direito a receber o valor integral referente ao mês de agosto/2007, apenas os 
valores referentes aos dias que estava viva, quais sejam, de 01 a 09/08/2007. 
6. No entanto, é verossímil acreditar que o dinheiro depositado pelo INSS referente ao mês do óbito é realmente devido, 
o que por si só evidencia a ausência de dolo do investigado. 
7. Aplicação do mesmo entendimento ao mês seguinte ao óbito, considerando que os valores sacados indevidamente são 
utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício. 
8. Insistência no arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
007. Processo : 00035/2012 – IPL Voto: 9442/2013 Origem: JF/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. LC Nº 75/93, ART. 62-IV. FALSIFICAÇÃO E USO DE 

DOCUMENTO FALSO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. 
ARQUIVAMENTO COM BASE NA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (VIRTUAL). INADMISSIBILIDADE. 
ENUNCIADO Nº 28 DESTA 2ª CCR. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: “Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, 
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e 
da presunção de inocência.” 
2. Súmula 438 do STJ. 
3. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal 
poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de 
forma segura, o arquivamento do processo. 

4. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
008. Processo : 2006.61.81.006166-4 Voto: 9409/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV). NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO 
DÉBITO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS. PROSSEGUIMENTO 
DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, 
art. 168-A), constatado quando do processo e julgamento de reclamação trabalhista. 
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento por não vislumbrar nos autos “mínimos elementos que o 
autorizem a denunciar criminalmente a qualquer pessoa”.  
3. O Juiz Federal, no entanto, discordou deste fundamento, aduzindo que “não se encerraram as possibilidades de 
obtenção dos dados necessários à comprovação do pagamento do débito”. 
4. No caso, não restou comprovado se a empresa reclamada efetuou o recolhimento dos valores de contribuição 
previdenciária incidentes sobre a condenação. Esta situação exige, no mínimo, novas diligências junto à Receita Federal 
e à Vara do Trabalho para que estas prestem esclarecimentos sobre estes fatos.  
5. O arquivamento mostra-se prematuro, pois inexistente demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de 
justa causa, considerando que as diligências adotadas pelo Procurador da República não foram suficientes para 
comprovar se houve ou não o pagamento do débito. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
009. Processo : 5028822-91.2012.4.04.7000 Voto: 9401/2013 Origem: JF/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI Nº 7.492/86, ART. 19). 

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ART. 28 C/C O ART. 62-IV DA LC Nº 
75/93). A OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONFIGURA 
O CRIME PREVISTO NO ART. 19 DA LEI 7492/86, DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO 
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/86, consistente na 
obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de competência sob o argumento de que o crime a ser 
investigado seria de estelionato, e não de crime contra o sistema financeiro nacional. O Juiz Federal não acolheu o 
declínio de competência e após julgamento definitivo de correição parcial remeteu os autos a esta 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93. 
3. O caso concreto se revela como crime contra o sistema financeiro nacional. Houve obtenção de financiamento 
mediante fraude para a aquisição de veículo. Tipificação no art. 19, Lei 7.492/86.  
4. Precedentes do STJ. 
5. Enunciado 48 da 2ª CCR/MPF: “É de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal do crime de 
obtenção fraudulenta de financiamento em instituição financeira para aquisição de automóvel, tipificado no artigo 19 da 
Lei nº 7.492/86”. 
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6. Designação de outro membro do do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal na Justiça Federal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
010. Processo : 0032314-26.2013.4.01.3800 Voto: 9388/2013 Origem: JF/MG 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ARTIGO DO ART. 297, § 3º-III DO 

CÓDIGO PENAL). MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ARQUIVAMENTO INDIRETO. JUIZ FEDERAL: NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. RECIBOS DE PAGAMENTOS UTILIZADOS COMO MEIO DE PROVA PERANTE A JUSTIÇA DO 
TRABALHO. CRIME PRATICADO CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime tipificado no art. 297, § 3º-III do Código Penal, 
consistente em apresentar recibos falsos de pagamentos de salários, contendo registros de descontos das contribuições devidas ao 
INSS e a título de vale-transporte, em ação trabalhista.  
2. A Procuradora da República promoveu o declínio de competência por considerar que não houve qualquer ofensa a bens, serviços 
ou interesses da União a ensejar a competência federal.  
3. O Juiz Federal discordou do Representante do Parquet por considerar que “é cediço que a prática de atos fraudulentos nos 
autos de processo trabalhista compreende afronta aos serviços da Justiça do Trabalho, órgão jurisdicional da União”. 
4. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o documento falso é utilizado como meio de prova 
perante a Justiça Trabalhista, induzindo esta em erro, há ofensa a interesse da União, competindo à Justiça Federal processar e 
julgar o crime. 
5. Remessa conhecida para declarar a competência do Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais. Designação de 
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
011. Processo : 0025140-43.2011.4.01.3700 Voto: 9920/2013 Origem: JF/MA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV. CRIME TIPIFICADO NA LEI Nº 9.605/1998, 

ART. 54, INCISOS IV E V. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO, ART. 225, 
§ 3º. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime tipificado na Lei nº 9.605/1998, art. 54, incisos IV e V, 
crime atribuído à pessoa jurídica. 
2. Arquivamento fundado no entendimento do STJ: “É possível a responsabilização criminal de pessoas jurídicas por 
delitos ambientais, desde que haja a imputação concomitante da pessoa física que seja responsável juridicamente, 
gerencie, atue no nome da pessoa jurídica ou em seu benefício.” 
3. Discordância do Juiz Federal seguindo o posicionamento do STF: Inexistência do condicionamento da 
responsabilização da pessoa jurídica a uma identificação e manutenção, na relação jurídico-processual, da pessoa física 
ou natural, a teor do que dispõe o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 
4. Remessa à 2ª Câmara nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 62-IV da LC 75/93. 
5. Integral acompanhamento do posicionamento do Supremo Tribunal Federal (RE 548181 AgR). 
6. “O parágrafo 3º do artigo 225 da Carta Magna, trouxe em seu texto uma inovação ainda não suficientemente 
ressaltada, qual seja, a responsabilização da pessoa jurídica, não necessariamente em razão de uma conduta por esta 
praticada, mas sim, em decorrência de suas próprias atividades.” (MP/RS) 
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação à pessoa 
jurídica investigada. 

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

 
012. Processo : 0007581-74.2013.403.6181 Voto: 9353/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

(ART. 2º-II DA LEI Nº 8.137/90). MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. CRIME DE 
NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.  

1. O prévio exaurimento do procedimento administrativo para formação da materialidade delitiva só se aplica aos crimes contra a 
ordem tributária previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90, que são de natureza material.  
2. É desnecessário o esgotamento da via administrativa quanto aos crimes descritos no art. 2º do referido diploma legal, de 
natureza formal. 
3. No caso, o fato a que se refere a Representação Fiscal ocorreu no ano de 2007. Assim, considerando que já transcorreram mais 
de 4 (quatro) anos da data do último ato delitivo (dezembro/2007), encontra-se extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão 
punitiva estatal, nos termos do art. 107-IV c/c art. 109-V do Código Penal. 
4. Insistência no arquivamento. 

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

 
013. Processo : 0001585-95.2013.4.05.8103 Voto: 9528/2013 Origem: JF/CE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, 
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ART. 168). BEM JURÍDICO TUTELADO, QUE, IN CASU, SUPERA O MERO INTERESSE PATRIMONIAL DA 
EMPRESA PÚBLICA FEDERAL E DO PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
PROSSEGUIMENTO. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Prefeitura Municipal 
que teria deixado de repassar à Caixa Econômica Federal valores correspondentes a parcelas destinadas ao pagamento de 
empréstimo consignado, contraído por servidora municipal, com previsão de desconto das mensalidades de sua 
remuneração mensal. 
2. O Procurador da República requereu judicialmente a declinação da competência ao Poder Judiciário do Estado do 
Ceará, por considerar que a conduta causa prejuízo exclusivamente ao particular e não à Caixa Econômica Federal. 
Discordância do Juiz Federal. Autos remetidos à 2ª CCR/MPF, por aplicação analógica do art. 28 do CPP c/c o art. 62, 
IV, da LC nº 75/93. 
3. O não repasse das parcelas mensais retiradas pelo ente municipal da remuneração da servidora afeta diretamente 
interesse da Caixa Econômica Federal – CEF, por vulnerar a expectativa pelo ente público de recompor a parcela de seu 
patrimônio disponibilizada para o mútuo, acrescida da remuneração acordada com a servidora. 
4. Além disso, a CEF foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela servidora municipal 
em razão da indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. 
5. Neste contexto, a conduta ilícita certamente abala a confiança dos cidadãos em relação aos serviços prestados pela 
CEF 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, e, ipso facto, 
a atribuição do Ministério Público Federal. 
6. Designação de outro Procurador da República para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
014. Processo : 0000123-73.2012.4.02.5112 Voto: 9577/2013 Origem: JF/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342 DO CP. 

POTENCIALIDADE LESIVA DO DEPOIMENTO PRESTADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do delito de falso testemunho, capitulado no art. 
342 do Código Penal, perante a Justiça Eleitoral. 
2. Arquivamento promovido pelo Procurador da República por entender que, no caso, “mesmo com a mudança do 
depoimento da testemunha em fase judicial, com finalidade de beneficiar o réu da ação eleitoral, o juízo considerou as 
provas em conjunto para proferir decisão de procedência da inicial, ocasionando a perda do mandato de vereador”, 
não havendo prejuízo ao processo, sendo, portanto, materialmente atípica. Discordância do Juiz Federal. 
3. Para a 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.  
4. 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. Possivelmente outro teria sido o desfecho do 
processo se não houvesse a interceptação telefônica autorizada judicialmente que revelou a falsidade do testemunho. 

5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.  
 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
015. Processo : 5009881-50.2013.404.7003 Voto: 9346/2013 Origem: JF/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 2º-I DA LEI 

Nº 8.137/1990. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 
1. Representação criminal instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, que noticia a suposta prática do crime de 
falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal, em detrimento da Receita Federal. 
2. Conduta narrada que consiste na emissão de decretos municipais que determinaram e autorizavam compensações por meio da 
inserção e lançamento nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, referentes ao período de 11/2010 
a 03/2011 e de 02/2012 a 13/2012, de valores de créditos que teria direito o município (reconhecidos em ação judicial), com 
reflexos e consequências na informação a menor das contribuições patronais e das contribuições dos segurados devidas ao Fundo 
de Previdência Social. 
3. O Procurador da República promoveu o arquivamento, por entender que não restou configurado o crime de falsidade ideológica, 
razão pela qual, tratando-se de fato atípico, não subsiste justa causa a ensejar a instauração da persecutio criminis. Discordância do 
Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 
4. A conduta “reduzia deliberadamente, o valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a 
Seguridade Social, assim como impedia a sua cobrança pela Receita Federal do Brasil”, o que configura o crime tipificado no 
artigo 2º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990. 
5. Prosseguimento da persecução criminal. 

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

 
016. Processo : 5001008-13.2013.404.7116 Voto: 9933/2013 Origem: JF/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIMES CONTRA HONRA DE JUIZ MILITAR COMETIDOS POR MEIO DA 

REDE SOCIAL FACEBOOK. MPF: ARQUIVAMENTO. JUIZ FEDERAL: NÃO HOMOLOGAÇÃO (CPP, 
ART. 28 C/C O ART. 62-IV DA LC 75/93). PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE 
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DELITIVAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar possíveis crimes contra honra praticados contra Juiz 
Militar, por meio da rede social facebook.  
2. O Procurador da República por não vislubrar indícios de crime promoveu o arquivou do procedimento. 
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. O arquivamento no atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido se existente demonstração 
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade, sem a qual impõe-
se a propositura de ação penal, reservando-se à instrução processual o debate mais aprofundado das questões 
pertinentes, sob o crivo do contraditório. 
4. No caso, pelo que consta dos autos, não foram efetuadas sequer as oitivas dos envolvidos.  
5. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal 
poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de 
forma segura, o arquivamento do processo. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
017. Processo : 0012464-64.2013.4.03.6181 Voto: 9931/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62-IV DA LC N. 75/93. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 

C/C O ART. 40, INC. I DA LEI N. 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. CONDUTA TÍPICA 
E ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º-I da Lei n. 11.343/06, 
tendo em vista que o investigado teria importado 22 sementes da planta de espécie Cannabis Sativa, popularmente conhecida como 
maconha. 
2. A Procuradora da República oficiante arquivou o inquérito por entender que “as sementes apreendidas não apresentam a 
substância tetrahydrocannabinol (THC), ou qualquer outra constante da Portaria SVS/MS nº 344 e, portanto, não podem ser 
caracterizadas como 'droga'”. O Juiz Federal, por entender ser prematuro o arquivamento do inquérito, remeteu os autos a esta 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93. 
3. O fato de as sementes de maconha não conterem o princípio ativo THC (tetrahydrocannabinol) não afasta a tipicidade da 
conduta, pois o objeto material do crime previsto no inciso I do § 1º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 não é a droga em si, mas a 
matéria-prima, o insumo ou produto químico destinado a sua preparação, ou seja, também são incriminadas as etapas anteriores da 
produção. 
4. No caso, a conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou matéria-
prima para a produção/confecção do entorpecente. 
5. Assim, independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da 
substância entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal. 
6. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
ORIGEM INTERNA 
 
NÃO PADRÃO 
018. Processo : 1.22.006.000231/2013-73 Voto: 9333/2013 Origem: PRM-UMUARAMA/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 62-VII DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 
1. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. Divergência quanto à atribuição para a 
persecução penal no caso, em que se apura o crime de dano qualificado (CP, art. 163-III), praticado contra o patrimônio 
da União, decorrente do transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. Remessa à 2ª CCR/MPF nos 
termos do artigo 62-VII da LC nº 75/93. 
2. A competência, em regra, é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, nos exatos termos do art. 70, 
caput, do Código de Processo Penal. 
3. Ainda que se considere que o eventual dano às rodovias pelas quais trafegou o veículo com excesso de peso ocorreu 
em mais de uma jurisdição, a competência seria firmada pela prevenção, conforme estabelece o art. 71 do Código de 
Processo Penal. 
4. Somente no caso de inexistir certeza quanto ao local onde se consumou o crime, regular-se-á a competência pelo 
disposto no art. 72, caput, do CPP, ou seja, pelo domicílio ou residência do réu. 
5. No caso, o investigado transitava com o veículo pela Rodovia BR-365, Km 389, no Município de Patos de Minas/MG, 
quando foi abordado por policiais rodoviários federais, os quais constataram que o caminhão trafegava com excesso de 
peso, razões que apontam para aquele município como sendo o local do crime. 
6. Caso se entenda por aplicar a regra da prevenção, considerando a hipótese de que o eventual dano às rodovias pelas 
quais trafegou o veículo com excesso de peso ocorreu em mais de uma jurisdição, também caberia ao membro do 
Ministério Público Federal atuante no Município de Patos de Minas/MG a atribuição para promover a respectiva 
persecução penal, tendo em vista que foi naquela localidade que primeiro se tomou conhecimento do fato ilícito. 
7. Além disso, o inquérito policial deve tramitar no local em que a colheita de provas seja facilitada, medida que traz 
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notórios benefícios à persecução penal. Também sob essa ótica, é de se concluir que, no caso, a colheita de provas será 
facilitada no Município de Patos de Minas/MG, como dito, local em que o caminhão com excesso de peso foi abordado 
por policiais rodoviários federais e que o possível dano à rodovia federal foi constatado. 
8. Fixação da atribuição da Procuradoria da República em Patos de Minas/MG para prosseguir na persecução criminal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
019. Processo : 1.14.000.002153/2013-73 Voto: 9475/2013 Origem: PR/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO 
À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PERSECUÇÃO PENAL. 
1. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde 
e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional.  
2. A comercialização de 114 maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto, não pode 
ser considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão.  
3. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
020. Processo : 1.29.020.000043/2012-25 Voto: 9332/2013 Origem: PRM – CACHOEIRA DO SUL/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. IRREGULARIDADES EXISTENTES EM LICITAÇÕES 

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

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

 
021. Processo : 1.27.002.000383/2013-20 Voto: 9319/2013 Origem: PRM/FLORIANO/PI 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-

IV). POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. DILIGÊNCIAS 
INSUFICIENTES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de procedimento de acompanhamento de convênio instaurado com a finalidade de averiguar possível malversação de 
verbas públicas federais. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento por entender que não há ilícito penal a ser 
apurado, uma vez que, após consultar o Portal da Transparência, verificou que o convênio objeto de investigação encontra-se 
“adimplente”. 
3. Da análise dos autos, verifica-se que não há elementos suficientes para se afirmar que a situação do convênio encontra-se, 
efetivamente, regular, ao contrário da conclusão a que chegou o membro oficiante. 
4. A consulta ao Portal da Transparência não é o bastante para se interromperem as investigações, pois persiste a necessidade de se 
realizarem diligências perante o próprio órgão convenente, para verificar a real situação do convênio. 
5. Isso porque não há garantias de que os dados constantes dos referidos bancos de dados estão efetivamente atualizados, motivo 
pelo qual se exige uma apuração mais minuciosa sobre a regularidade do convênio. 
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6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 
persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
022. Processo : 0572/2012 Voto: 9576/2013 Origem: PRM/PONTA PORÃ-MS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297) E USO DE 

DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH FALSIFICADA 
APRESENTADA A AGENTES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33 – 2ª 
CCR/MPF). NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE SERVIÇO DA UNIÃO. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar os crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, tipificados 
nos arts. 297 e 304 do Código Penal, consistentes em apresentar Carteira Nacional de Habilitação falsificada a Policiais 
Rodoviários Federais, com o objetivo de frustrar a fiscalização. 
2. A competência para processamento e julgamento do crime de uso de documento falso deve ser fixada com base na qualificação 
do órgão ou entidade perante o qual foi apresentado o documento falsificado, sendo certo que os serviços ou bens da entidade são 
efetivamente lesados, pouco importando, em princípio, a natureza do órgão responsável pela expedição do documento.  
3. No caso dos autos, tendo a Carteira Nacional de Habilitação falsa sido utilizada perante órgão federal - Polícia Rodoviária 
Federal -, em detrimento de seu serviço, afigura-se inarredável a competência da Justiça Federal para o processamento e 
julgamento da causa, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição, e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público 
Federal. 
4. Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do Parquet Federal para dar prosseguimento à 
persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
023. Processo : 1.33.000.002066/2013-61 Voto: 9898/2013 Origem: PR/SC 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL (CP, ARTIGO 304). DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO 32 – 2ª CCR/MPF). CRIME PRATICADO CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de uso de documento falso perante a Justiça Federal, tipificado no artigo 
304 do Código Penal. 

2. O Procurador da República, com atribuição na PR/SC, por sua vez, afirmou que “o documento supostamente 
falsificado não trouxe prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, nem de qualquer das suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas”, pelo que determinou a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
3. A competência para processamento e julgamento do crime de uso de documento falso deve ser fixada com base na 
qualificação do órgão ou entidade perante o qual foi apresentado o documento falsificado, sendo certo que os serviços ou 
bens da entidade são efetivamente lesados, pouco importando, em princípio, a natureza do órgão responsável pela 
expedição do documento. 
4. No caso dos autos, tendo o documento falso sido utilizado como meio de prova perante a Justiça Federal, em 
detrimento de seu serviço, afigura-se inarredável a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da 
causa, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição, e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público 
Federal. 

5. Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do Parquet Federal para dar prosseguimento à 
persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
024. Processo : 1.34.027.000006/2009-91 Voto: 9398/2013 Origem: PRM/MARÍLIA E TUPÃ-SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP, ART. 337-A). OMISSÃO DE 

ANOTAÇÃO DE CTPS DE EMPREGADO (CP, ART. 297, § 4º). PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS “POR FORA”. 
MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE DOLO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N. 75/93, ART. 62-
IV). PRESENTES ELEMENTOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crimes de sonegação de contribuições previdenciárias (CP, 
art. 337-A) e omissão de registro de vínculo empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CP, art. 297, § 4º) 
constatados quando do processo e julgamento de reclamação trabalhista. 
2. Promoção de arquivamento fundamentada na atipicidade da conduta pela falta de dolo. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para 
revisão (LC 75/93, artigo 62-IV). 
3. Considerando o aspecto formal, evidencia-se a presença de indícios da autoria e da materialidade. A presença do dolo, em 
princípio, também encontra respaldo nas informações constantes dos autos, pois não há como afastar, ao menos pelas informações 
disponíveis até o momento, o entendimento de que o investigado não tinha pleno conhecimento do ilícito supostamente praticado.  
4. Ademais, para se afirmar o elemento subjetivo do tipo (dolo) na conduta do investigado – ônus que compete à acusação e do 
qual terá que se desincumbir – afigura-se imprescindível a instrução processual, haja vista que somente a sentença poderá dizê-lo, 
ao cabo do processo válido e regular. 
5. Arquivamento prematuro. 
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Procurador da República para prosseguir na persecução penal. 
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 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
025. Processo : 1.19.000.001283/2013-11 Voto: 7851/2013 Origem: PR/MA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE HOMICÍDIO (CP, ART. 121) PRATICADO CONTRA DOIS INDÍGENAS. REVISÃO DE 

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

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

 
026. Processo : 1.28.000.001476/2013-54 Voto: 9936/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVISÃO DE DECLÍNIO 

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

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES 
027. Processo : 1.23.002.000474/2013-12 Voto: 9593/2013 Origem: PRM – SANTARÉM/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime ambiental. Transporte de pescado, durante o período do defeso. Lei nº 9.605/98, art. 34, parágrafo único, 

III. Arquivamento fundado na ausência de dolo. Peixe proveniente de rio estadual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Ausência de atribuição do 
Ministério Público Federal (Enunciado nº 30). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
028. Processo : 1.29.000.002373/2013-74 Voto: 9270/2013 Origem: PR/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Possível apologia de crime ou criminoso (CP, Art. 287). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conduta 

praticada via Internet. 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. Homologação do declínio de atribuições ao 
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Ministério Público Estadual. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
029. Processo : 1.34.015.000441/2013-31 Voto: 9813/2013 Origem: PRM – BARRETOS/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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
030. Processo : 1.34.001.005622/2013-11 Voto: 9491/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155, § 4º, II) ou de estelionato (CP, art. 171) entre particulares, ocorrido pela internet. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Suposto site de vendas que utiliza os dados fornecidos pelos eventuais 
compradores para a indevida utilização do cartão de crédito. Notícia anônima formulada de forma genérica. 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
031. Processo : 1.30.001.006355/2013-31 Voto: 9478/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possíveis crimes de calúnia (CP, art. 138), difamação (CP, art. 139), ameaça (CP, art. 147) e abuso de autoridade 

(Lei nº 4.898/65) atribuídos a policiais civis e militares do Estado do Rio de Janeiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
032. Processo : 1.31.000.001304/2013-95 Voto: 9438/2013 Origem: PR/RO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Fraude em certame de interesse público (CP, art. 311-A, inciso I). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª 

Câmara). Suposta fraude no vestibular para o curso de medicina em entidade privada de ensino superior. 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
033. Processo : 1.17.000.001363/2012-51 Voto: 9439/2013 Origem: PR/ES 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis irregularidades na realização de Assembleia Geral Extraordinária e eleição da 

diretoria e do conselho fiscal de sindicato. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fatos narrados que não se enquadram em 
qualquer dos tipos penais dos crimes contra a organização do trabalho. 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
034. Processo : 1.30.015.000255/2013-41 Voto: 9372/2013 Origem: PRM – MACAÉ/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposta irregularidade na contratação de prestadores de serviços para Sociedade de Economia Mista. Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
035. Processo : 1.28.000.001081/2013-51 Voto: 9816/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Crime de estelionato (CP, art. 171) praticado contra Sociedade de Economia Mista. Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
036. Processo : 1.26.003.000106/2013-44 Voto: 9358/2013 Origem: PRM/SERRA TALHADA-PE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Notícia de que filha dos representantes teria realizado quatro 

empréstimos consignados, cujo montante aplicou em proveito próprio, ao invés de aplicá-lo em em prol dos genitores. Revisão de 
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declínio (Enunciado n.º 32 – 2 CCR/MPF). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
037. Processo : 1.17.002.000076/2013-95 Voto: 9352/2013 Origem: PRM/ARAPIRACA-AL 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Crimes de estelionato (CP, art. 171) e/ou falsidade ideológica (CP, art. 299), praticado por 

particular contra particular. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Inexistência de ofensa a bens, serviços ou 
interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
038. Processo : 1.13.000.000719/2013-60 Voto: 9610/2013 Origem: PR/AM 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de cópias extraídas do Inquérito Civil Público nº 1.13.000.000617/2005-34, relacionado 

com a apuração de suposta oferta irregular de ensino superior, sem o necessário credenciamento. Possível crime de estelionato (CP, 
art. 171). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Inexistência de crime contra bens, interesses ou serviços da 
União, suas empresas públicas ou autarquias. Eventual crime praticado em detrimento de particulares, que se matricularam em 
cursos indevidamente ofertados por instituto de educação. 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
039. Processo : 1.34.001.007128/2013-83 Voto: 9654/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Expediente instaurado para apurar a ocorrência do crime de furto, mediante fraude, praticado via internet (CP, art. 

155). Instituição bancária privada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Ausência de interesse federal. Carência 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
040. Processo : 1.28.000.001085/2009-53 Voto: 9612/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar irregularidades praticadas pelo ex-Prefeito do município de 

Touros/RN na execução de convênios e programas. Não cumprimento do percentual de aplicação de receitas de impostos e 
transferências (mínimo de 25%, no ano de 2012) vinculadas à educação em MDE (Manutenção e Desenvolvimento da Educação). 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Informação de que não foi aplicado o índice mínimo de 25% em MDE. 
Atuação em relação ao que já se consolidou no exercício de 2008 a cargo do Ministério Público Estadual e dos órgãos 
fiscalizadores do sistema de ensino municipal. Ações que devem ser levadas a efeito pelos respectivos órgãos estaduais. CF, art. 
35-III. Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades. Ausência de atribuição do Parquet Federal para prosseguir na apuração do fato descrito. Homologação do declínio em 
favor do Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
041. Processo : 1.34.001.006584/2013-14 Voto: 9646/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Expediente instaurado partir de representação anônima formulada por meio do sistema Digi-Denúncia, relatando 

que policiais militares estariam recebendo vantagem indevida para não praticarem ato de ofício. Revisão de declínio (Enunciado nº 
32 da 2ª Câmara). Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público 
Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
042. Processo : 1.33.000.002911/2013-06 Voto: 9935/2013 Origem: PR/SC 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir de comunicação feita por particular relatando o uso de seus dados pessoais, possivelmente 

fraudados, em cartório de execução fiscal sobre dívida inexistente. Revisão de declínio (Enunciado 32 - 2ª CCR/MPF). Ausência 
de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação de declínio ao 
Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
043. Processo : 1.27.002.000422/2013-99 Voto: 9930/2013 Origem: PRM/FLORIANO-PI 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime ambiental consistente na captura de animal silvestre (art. 29 da Lei nº 9.605/98). Revisão de 

declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Área não pertencente à União, nem constituindo unidade de conservação federal. Animais 
capturados não ameaçados de extinção. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação de declínio ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
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044. Processo : 1.00.000.017170/2012-10 Voto: 9937/2013 Origem: PR/LIMOEIRO DO NORTE-CE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Corrupção eleitoral (Lei nº 4.737/65, art. 299). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). 

Ocorrendo crime eleitoral, a competência para o processo e julgamento é da Justiça Eleitoral, e, por conseguinte, a atribuição para 
dar prosseguimento à persecução penal cabe ao Ministério Público Eleitoral, no caso, ao Promotor Eleitoral da Comarca de 
Tejuçuoca/CE. Remessa dos autos já efetivada em razão da urgência. Homologação do declínio de atribuições ao Procurador 
Regional Eleitoral. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO 
045. Processo : 1.28.000.000479/2013-71 Voto: 9604/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. 1) Obtenção de financiamento mediante fraude em detrimento de instituição financeira oficial (Lei nº 

7.492/86, art. 19, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fato ocorrido em 17/12/1997. Extinção da 
punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação do Arquivamento. 2) 
Crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
Câmara). Ausência de conexão com crime da competência federal capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
046. Processo : 1.29.010.000218/2013-02 Voto: 9328/2013 Origem: PRM-SANTO ÂNGELO-RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Crime ambiental. Pesca no período de defeso (Lei nº 9.605/98, art. 34). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62-IV). Diligências. Fiscalização do IBAMA que não constatou qualquer irregularidade. Não ocorrência de crime. 
Homologação do arquivamento. 2. Crime ambiental. Fazer funcionar atividade potencialmente poluidora, sem autorização do 
órgão ambiental competente (Lei nº 9.605/98, art. 60). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Área não 
pertencente ou protegida pela União. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS 
047. Processo : 1.28.000.001649/2013-34 Voto: 9819/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Auto de Infração do IBAMA lavrado em desfavor de proprietário de embarcação por inserir informações falsas e 

enganosas em mapas mensais de produção e destino mensal de lagosta em período em que a embarcação encontrava-se desativada. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 1) Conduta que caracteriza infração administrativa ao meio ambiente prevista 
no art. 82 do Decreto nº 6.514/2008. Ausência de tipicidade penal. 2) Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) que será 
apurado em procedimento próprio. 3) Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
048. Processo : 1.30.001.005167/2013-95 Voto: 9368/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155) em detrimento de patrimônio da União. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Bens que se encontravam instalados em Farmácia Popular Federal. Furto ocorrido no período noturno. Investigações 
efetuadas pela Polícia Federal. Ausência de elementos mínimos da autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de 
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
049. Processo : 1.29.015.000224/2013-10 Voto: 9367/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (colocar em circulação – CP, art. 289, § 1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62-IV). Cédula falsa recebida no comércio. Posterior identificação da falsidade. Ausência de elementos suficientes da autoria 
delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Necessidade de comunicação do fato e 
remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base 
de dados sobre moeda falsa. Homologação de arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
050. Processo : 1.25.006.000365/2013-82 Voto: 9369/2013 Origem: PRM – MARINGÁ/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Inexistência de constituição definitiva dos créditos tributários. Natureza material do delito. Após o trânsito em julgado na 
esfera administrativa, por imposição legal, a Autoridade Fiscal deverá oferecer a representação fiscal para fins penais ao MPF. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
051. Processo : 1.34.030.000212/2012-48 Voto: 9376/2013 Origem: PRM – JALES/SP 
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 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Sonegação de tributos (Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Ciência à Delegacia da Receita Federal. Inexistência de constituição definitiva dos créditos tributários. Natureza material do delito. 
Súmula Vinculante nº 24 do STF. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa, por imposição legal, a Autoridade Fiscal 
deverá oferecer a representação fiscal para fins penais ao MPF. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
052. Processo : 1.24.000.001555/2012-23 Voto: 9603/2013 Origem: PR/PB 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível irregularidade nos testes físicos exigidos no Edital nº 11/2012, destinado ao 

preenchimento de vagas nas carreiras da Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não constatação de 
ilegalidade ou de desrespeito ao princípio da proporcionalidade nos critérios utilizados. Ausência de elementos mínimos de 
materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
053. Processo : 1.23.003.000175/2013-60 Voto: 9590/2013 Origem: PRM – ALTAMIRA/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 

do CP) ou de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Encontradas irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel concluiu, em 
seu relatório, que: “Reiteramos não terem sido encontrados trabalhadores em condições análogas às de escravo no curso da 
fiscalização ora relatada.” Adoção de medidas necessárias à regularização. Ausência de indícios de que os trabalhadores fossem 
submetidos a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, nem que laborassem em condições degradantes ou que tivessem sua 
locomoção restringida em razão de dívida com o empregador. Inexistência de fraude ou violência. Fatos atípicos na esfera penal. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
054. Processo : 1.28.000.000359/2013-73 Voto: 9296/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Suposta irregularidade na liberação de saque em conta de FGTS atribuída a funcionário da CEF. 

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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
055. Processo : 1.34.010.000972/2013-74 Voto: 9297/2013 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
056. Processo : 1.34.010.000975/2013-16 Voto: 9477/2013 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Contrabando de cigarros (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Existência de outro procedimento investigatório que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
057. Processo : 1.00.000.012483/2013-62 Voto: 9553/2013 Origem: PRM – ALTAMIRA/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 

do CP), de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP) e/ou aliciamento de trabalhadores (CP, art. 207). 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de outro procedimento investigatório que apura os mesmos fatos. 
Aplicação do princípio do “ne bis in idem”. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
058. Processo : 1.00.000.012599/2013-00 Voto: 9507/2013 Origem: PRM – CAMPO MOURÃO/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 

do CP), de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP) e/ou aliciamento de trabalhadores (CP, art. 207). 
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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
059. Processo : 1.00.000.013893/2013-21 Voto: 9480/2013 Origem: PRM – FRANCA/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
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 Ementa : Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 

do CP), de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP) e/ou aliciamento de trabalhadores (CP, art. 207). 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal em curso que apura os mesmos fatos. Aplicação do 
princípio do “ne bis in idem”. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
060. Processo : 1.30.017.001070/2013-34 Voto: 9380/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERETI/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Comunicação de prisão em flagrante (LC nº 75/93, art. 10). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 

Ministério Público Federal que já se manifestou nos autos do processo relativo à prisão em flagrante comunicada, tendo requerido 
a decretação da prisão preventiva, que foi deferida pelo Juízo competente. Objetivo atingido. Injustificável prosseguimento do 
presente feito, que se encontra desprovido de objeto. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
061. Processo : 1.04.004.000604/2009-68 Voto: 9378/2013 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 e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Realização das obras mediante 
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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
062. Processo : 1.04.004.000694/2009-97 Voto: 9379/2013 Origem: PRR – 4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre o 

Ministério da Saúde e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Realização das obras mediante 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
063. Processo : 1.35.000.000812/2010-64 Voto: 9266/2013 Origem: PR/SE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Convênio. Repasse de verbas públicas federais à municipalidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). 1) Crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL nº 201/67). Irregularidades constatadas de natureza formal, sem que 
estejam enquadradas em figuras penais. Execução dos objetos dos convênios e alcance dos objetivos propostos. 2) Possível fraude 
ao caráter competitivo de licitação (Lei nº 8.666/93, art. 90). Fato ocorrido no ano de 2001. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-
IV). Prescrição (CP, art. 109-IV). 3) Homologado o arquivamento pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. 4) Homologação do 
arquivamento na esfera criminal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
064. Processo : 1.04.004.000677/2009-50 Voto: 9503/2013 Origem: PRM – SÃO MIGUEL DO OESTE/SC 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposta 

malversação de verbas públicas federais. Convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e município. Não 
liberação de recursos. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva que justifiquem o prosseguimento das 
investigações. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
065. Processo : 1.28.100.000002/2006-38 Voto: 9268/2013 Origem: PRM – PAU DOS FERROS/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Civil. Crime de responsabilidade de ex-prefeito. Possível apropriação ou desvio de recursos públicos federais em 

proveito próprio ou alheio (DL nº 201/67, art. 1º-I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fato ocorrido até 
30/09/1997. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-II). Homologação do 
arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
066. Processo : 1.24.002.000076/2012-70 Voto: 9271/2013 Origem: PRM – PATOS/PB 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Convênio. Repasse de verbas públicas federais à municipalidade. Crimes de responsabilidade de ex-

prefeito (DL nº 201/67, art. 1º, I e VII). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos até 1995. Extinção da 
punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-II e IV). Homologado o arquivamento pela 5ª 
CCR no âmbito de suas atribuições. Homologação do arquivamento na esfera criminal.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
067. Processo : 1.28.000.000540/2013-80 Voto: 9605/2013 Origem: PR/RN 
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 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Convênio. Repasse de verbas públicas federais à municipalidade. Crime de responsabilidade de ex-prefeito, 

definido no artigo 1º, incisos VI e VII, do DL nº 201/67. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relativos ao 
exercício de 2001. 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
068. Processo : 1.28.000.000812/2013-41 Voto: 9815/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Convênio. Repasse de verbas públicas federais à municipalidade. Crime de responsabilidade de ex-prefeito, 

definido no artigo 1º, incisos III, IV, V, VI e X, do DL nº 201/67. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos 
relativos ao exercício de 2003. 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
069. Processo : 01434/2009 – IPL Voto: 9371/2013 Origem: PRM – IRECÊ/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Policial. Convênio. Repasse de verbas públicas federais à municipalidade. Crime de responsabilidade de ex-prefeito, 

definido no artigo 1º, incisos III e VII, do DL nº 201/67. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no 
ano de 1999. Extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP). Prescrição (art. 109, IV, CP). Ausência de elementos mínimos 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
070. Processo : 00233/2006 – IPL Voto: 9437/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DEL-REI/MG 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Policial. Crimes de falsificação e uso de documento falso (CP, arts. 298 e 304), praticados em desfavor de Junta 

Comercial. Manifestação do Procurador da República que reconhece a extinção de punibilidade (CP, art. 107-IV) pela prescrição 
da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III), mas promove o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual ao 
argumento de que a conduta delituosa não afetou bens, interesses ou serviços da União ou de suas autarquias, fundações e 
empresas públicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Recebimento da promoção de declínio de atribuições 
como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As Juntas Comerciais, embora sejam órgãos subordinados administrativamente às 
unidades federativas, são tecnicamente vinculadas ao Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, que é um órgão 
federal, ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, de acordo com o art. 6º da Lei n. 8.934/94, cuja função precípua corresponde 
à supervisão, orientação, coordenação e normatização no plano técnico do registro de empresas. O serviço executado pelas Juntas 
Comerciais, portanto, é, em última análise, serviço federal e que tem como uma das finalidades dar garantia, publicidade, 
autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma da lei (artigo 1º, I, da 
Lei 8.934/94). Quando a Junta Comercial é induzida a registrar um documento que contém informações falsas, acaba por dar uma 
garantia, uma autenticidade, uma segurança que, na verdade, não existem, o que acarreta um incomensurável prejuízo à 
credibilidade e confiabilidade do serviço público. A competência criminal da Justiça Federal não se dá apenas quando há ofensa a 
bens de valor econômico de alguma das entidades previstas no inciso IV do art. 109 da Constituição. Este dispositivo também faz 
alusão à ofensa a bens de valor moral, tais como os serviços e interesses destas entidades, o que seria o caso dos autos, já que o 
cometimento de infrações em detrimento dos serviços registrais de empresas exercidos em todo o território nacional pelas Juntas 
Comerciais teria afetado interesse do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC e, por consequência, do próprio 
Ministério da Industria e Comércio. Fato ocorrido no ano de 1992. Efetiva extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão 
punitiva estatal (CP, art. 107-IV c/c 109-III). Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
071. Processo : 00084/2013 – IPL Voto: 9417/2013 Origem: PRM – MANHUAÇU/MG 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Policial. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto 

descumprimento de ordem judicial por depositário fiel que teria deixado de obedecer ordem judicial de depositar vinte por cento do 
faturamento bruto mensal da reclamada em conta judicial. Efetivo cumprimento da determinação judicial, ainda que extemporâneo. 
Evidente ausência de dolo de contrariar, por omissão, a ordem judicial. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
072. Processo : 1.14.008.000054/2013-87 Voto: 9592/2013 Origem: PRM – JEQUIÉ/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Controle Externo da Atividade Policial. Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto descumprimento de ordem judicial por Delegado de Polícia Federal 
que não teria encaminhado os autos de inquérito policial para nova prorrogação ou baixa na forma da Resolução nº 63 do CJF. 
Ausência de entrega tempestiva dos autos devidamente justificada. Mera desorganização administrativa da Unidade Policial, em 
virtude da sobrecarga de trabalho. Autos remetidos ao Ministério Público Federal por duas vezes com pedido de prorrogação de 
prazo. Evidente ausência de dolo de contrariar, por omissão, a ordem judicial. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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073. Processo : 1.24.002.000233/2013-28 Voto: 9298/2013 Origem: PRM – SOUSA/PB 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 

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

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
074. Processo : 1.29.004.001040/2013-98 Voto: 9554/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 

Recebimento indevido de benefícios previdenciários após o óbito do titular. Saques indevidos que ocorreram nos 6 (seis) meses 
seguintes à morte da beneficiária, em 24/06/2002. 1) Filho da beneficiária que admitiu ter sacado apenas os benefícios pagos no 
mês seguinte após o óbito da segurada. Evidente ausência de dolo. Valores sacados indevidamente que foram são utilizados para 
custear despesas com o funeral da titular do benefício. 2) Alegação de que os cartões de recebimento teriam sido entregues ao 
presidente do sindicato do trabalhadores rurais local. Informação não confirmada. Ausência de indícios mínimos da autoria 
delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, sobretudo considerando já transcorridos 
mais de 11 anos da data do último saque. 3) Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
075. Processo : 1.29.004.001041/2013-32 Voto: 9589/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 

Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular, em 11/09/2001. Saques efetuados até 31/12/2001. 
Ausência de indícios mínimos da autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, 
sobretudo considerando já transcorridos mais de 11 anos da data do último saque. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
076. Processo : 1.27.000.001837/2013-08 Voto: 9412/2013 Origem: PR/PI 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Recebimento indevido de 11 (onze) parcelas de benefício previdenciário após a morte da segurada em 11/10/2001, 
totalizando o montante de R$ 2.260,00. 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
077. Processo : 1.29.015.000227/2013-45 Voto: 9440/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Diligências. Benefício previdenciário de pensão por morte concedido regularmente. INSS que considerou irregular a 
concessão do benefício considerando que a beneficiária não era arrimo de família, condição exigida pela legislação à época. 
Reimplementação do benefício obtida judicialmente. Parcial devolução, mediante consignação, dos valores devidos. Inexistência 
de emprego de meio fraudulento para a obtenção de vantagem ilícita. Ausência de indícios de crime justificadores do 
prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
078. Processo : 1.29.004.001049/2013-07 Voto: 9552/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Recebimento 

indevido de benefício previdenciário após o óbito do titular. Saques indevidos que ocorreram nos 2 (dois) meses seguintes à morte 
do beneficiário, em 15/10/2001, causando prejuízo à autarquia federal no valor de R$ 1.597,00. Ausência de indícios de autoria. 
Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do 
benefício. Homologação de arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
079. Processo : 1.28.000.001294/2013-83 Voto: 9820/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e/ou estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Requerimento de benefício previdenciário de pensão por morte instruído com 
cópia de documento evidentemente falsa. Indeferimento pelo Serviço de Benefícios do INSS, que concluiu ser “uma falsificação 
grosseira do seu original, posto que é documento apresentado por cópia, com marca clara de adulteração no campo filiação, além 
do desalinhamento das bordas do carimbo sobre o selo do cartório, bem como o próprio nome da de cujus, que está duplicado, 
constituindo-se, assim, em meio ineficaz para enganar quaisquer habilitadores de benefícios deste Instituto.” Ausência de 
potencialidade lesiva. Meio empregado para a consumação do intuito criminoso absolutamente inidôneo. Configuração de crime 
impossível. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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080. Processo : 1.33.016.000035/2013-04 Voto: 9415/2013 Origem: PRM – RIO DO SUL/SC 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de lesões corporais (CP, art. 129) cometido entre particulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Fatos narrados que já são de conhecimento do Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
081. Processo : 1.20.000.000567/2013-61 Voto: 9594/2013 Origem: PR/MT 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis irregularidades de âmbito trabalhista atribuídas a empresa privada. Notícia 

anônima encaminhada ao Ministério Público do Trabalho que arquivou sumariamente o procedimento. Remessa ao Ministério 
Público Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma resumida, vaga e genérica que não 
apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. Encaminhamento da notícia à Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego para eventual fiscalização. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal. 
Homologação do arquivamento.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
082. Processo : 1.34.001.005207/2013-50 Voto: 9272/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possíveis irregularidades perpetradas por suposta integrantes de organização não-governamental. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Evidente insatisfação do representante com as responsabilidades do Estado. Fatos 
relatados de forma resumida, vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. Ausência de 
elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
083. Processo : 1.11.000.000287/2011-08 Voto: 9267/2013 Origem: PR/AL 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Carta Rogatória do Departamento de Investigação e Ação Penal do 

Porto, em Portugal, contendo requerimento de diligências relativas ao investigado, cidadão português, residente em Maceió/AL, a 
quem se atribui a prática de tráfico internacional de drogas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Objetivo atingido. 
Instauração de inquérito policial. Pedido de cooperação jurídica internacional atendido com a efetiva localização, detenção e 
extradição do investigado. Injustificável prosseguimento do presente feito, que se encontra desprovido de objeto. Homologação do 
arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
084. Processo : 0.15.000.000878/2001-10 Voto: 9269/2013 Origem: PR/CE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Suposto crime contra a ordem tributária – artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137/90. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, cadastrada como 
omissa. Crédito tributário apurado em auto de infração. Pagamento do débito principal à vista. Ação judicial que julgou indevida a 
cobrança de juros de mora da multa, a teor do que dispõe o art. 1º, § 3º-I, da Lei nº 11.941/2009. Extinção da punibilidade (art. 69, 
parágrafo único, da Lei nº 11.941/2009). Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
085. Processo : 1.20.000.001076/2008-70 Voto: 9370/2013 Origem: PR/MT 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra o ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento 

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

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
086. Processo : 1.24.000.000589/2008-14 Voto: 9416/2013 Origem: PR/PB 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências à Receita Federal do Brasil. Crédito tributário com exigibilidade suspensa em 
face da adesão do município ao Parcelamento Especial regido pela 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
087. Processo : 1.36.000.000664/2012-11 Voto: 9299/2013 Origem: PR/TO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º-I). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
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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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
088. Processo : 1.29.015.000230/2013-69 Voto: 9505/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Possível fraude 

no recebimento de benefício previdenciário. Segurada falecida em 17/02/2001. Saques indevidos efetuados até 30/09/2001. 
Extinção de punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de 
arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
089. Processo : 1.27.000.001856/2013-26 Voto: 9413/2013 Origem: PR/PI 
 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 01/01/1995. Saques indevidos efetuados até 31/05/1995. 
Extinção de punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de 
arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
090. Processo : 1.27.000.001891/2013-45 Voto: 9414/2013 Origem: PR/PI 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Possível 

fraude no recebimento de benefício previdenciário. Segurada falecida em 29/07/2000. Saques indevidos efetuados até 30/09/2000. 
Extinção de punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de 
arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
091. Processo : 1.00.000.012321/2013-24 Voto: 9814/2013 Origem: PRM/SINOP-MT 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Representação relatando possíveis crimes de invasão de terras da União (Lei n. 4.947/66), crimes 

ambientais (Lei n. 9.605/98) e aplicação irregular de verbas públicas (DL n. 201/67). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62-IV). Narração genérica dos fatos e não apresentação imediata de documentos aptos a comprová-los. Diligências empreendidas 
pelo MPF com objetivo de comprovar os fatos noticiados. Expedição de ofício ao representante solicitando a complementação das 
informações e respectiva remessa de documentos. Provas documentais não apresentadas. Ausência de elementos de informação 
mínimos necessários à deflagração de persecução penal. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
092. Processo : 1.33.007.000207/2013-41 Voto: 9327/2013 Origem: PRM/TUBARÃO-SC 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Apuração de suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62-IV). Existência de procedimento administrativo que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
093. Processo : 1.23.002.000415/2013-36 Voto: 9608/2013 Origem: PRM/SANTARÉM-PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Representação relatando a prática de racismo, preconceito racial e abuso de autoridade contra indígenas, motivado 

por conflitos relacionados a plano de uso de RESEX e o uso e habitação das terras destinadas aos indígenas. Revisão de 
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Existência de procedimentos instaurados para apuração dos fatos noticiados. Princípio do 
ne bis in idem. Homologação do arquivamento.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
094. Processo : 1.00.000.012415/2013-01 Voto: 9326/2013 Origem: PRM/PETROLINA/JUAZEIRO-PE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possível crime de trabalho escravo (art. 

149 do CP). 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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
095. Processo : 1.28.000.000590/2013-67 Voto: 9330/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Possíveis crimes de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67) e de fraude à licitação (Lei nº 
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8.666/93). Malversação de verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre o Ministério do Turismo e 
município. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Não constatação de irregularidades. Prestação de contas aprovada. 
Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
096. Processo : 1.28.000.001607/2013-01 Voto: 9601/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato instaurada para acompanhamento da aplicação de recursos públicos federais relacionados a convênio firmado entre 

a Caixa Econômica Federal/Ministérios das Cidades e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. 
Cumprimento do objeto do convênio. Ausência de indícios de crimes previstos no art. 1º do Decreto-lei nº 201/67 ou na Lei 
8.666/93. Inexistência de indícios de malversação de recursos públicos a justificar o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento, com a ressalva do art. 18 do CPP. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
097. Processo : 1.14.000.001923/2013-61 Voto: 9566/2013 Origem: PR/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Expediente instaurado para apurar a prática do crime de desobediência (CP, art. 330), face 

ao descumprimento de ordem judicial pela Caixa Econômica Federal, no bojo de ação que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara do 
Trabalho de Candeias/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Cumprimento da determinação, ainda que 
extemporaneamente. Vontade livre e consciente de opor-se à ordem judicial não evidenciada pelos elementos constantes dos autos. 
Ausência de dolo. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
098. Processo : 1.23.000.000498/2013-83 Voto: 9621/2013 Origem: PR/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de cópias extraídas do Inquérito Civil Público nº 1.16.000.003223/2012-

55, autuado a partir de representação de particular noticiando inconsistências envolvendo sua aposentadoria e possível 
irregularidades cometidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e/ou Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – IGEPREV. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Dos documentos apresentados pelo INSS em 
conjunto com os contracheques apresentados pelo investigado e possível verificar que o valor descontando a título de contribuição 
previdenciária era feito em nome do atual IGEPREV, além de não ter sido constatada qualquer irregularidade nos recolhimentos 
das contribuições previdenciárias. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
099. Processo : 1.23.003.000214/2013-29 Voto: 9607/2013 Origem: PRM/ALTAMIRA-PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, artigos 34 e 35). Pesca em período defeso de 3,0 quilos de peixe da 

espécie pacu, com utilização de petrecho não permitido. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). O autuado é morador 
extrativista com baixo grau de instrução. Indícios de que os peixes apreendidas não seriam comercializadas, pois serviriam para 
saciar a fome do próprio agente e de seus familiares. Crime famélico. Excludente da ilicitude da conduta por estado de 
necessidade. Atipicidade. Homologação do arquivamento.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
100. Processo : 1.20.000.001586/2013-12 Voto: 9329/2013 Origem: PR/MT 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas (CP, art. 315). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). 

Fatos ocorridos no ano de 2006. Pena máxima cominada de 3 (três) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal 
(CP, art. 109-VI). Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
101. Processo : 1.11.000.001281/2013-10 Voto: 9322/2013 Origem: PR/AL 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Simulação de lide. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Fatos 

verificados em março de 1995. Pena máxima cominada de 5 (cinco) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-
III). Decorridos mais de 12 anos do fato. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
102. Processo : 1.35.000.000628/2011-03 Voto: 9600/2013 Origem: PR/SE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. 1) Crime contra ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Informações contidas nos autos 

revelam que já foi deflagrada ação penal em face do investigado, destinada a apurar os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne 
bis in idem. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 2) Crime de fraude à execução (CP, art. 179). Transferência, 
mediante doação, de parte do patrimônio do executado para seus filhos, tornando-se insolvente para o adimplemento do débito. 
Fatos ocorridos no ano de 2004. Pena máxima cominada de 2 anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 
109-V). Extinção da punibilidade (CP, 107-IV). 3) Homologação do arquivamento.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
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103. Processo : 1.26.004.000061/2013-06 Voto: 9324/2013 Origem: PRM/POLO SALGUEIRO/OURICURI-PE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 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). Último saque ocorrido em 01/1997. Pena máxima 
cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III), já que decorridos 
mais de 12 (doze) anos da percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
104. Processo : 1.31.000.001161/2013-11 Voto: 9574/2013 Origem: PR/RO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Expediente autuado por equívoco como notícia de fato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). O 

Procurador-chefe da PR/RO determinou a mera distribuição de cópia da sentença para ciência dos integrantes do Núcleo Criminal, 
conforme nota da cota manuscrita, e não a autuação de notícia de fato para apuração de eventual conduta criminosa. Inexistência 
de crime a ser apurado. Homologação do arquivamento.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
105. Processo : 1.01.004.000302/2012-05 Voto: 9316/2013 Origem: PRR/1ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Expediente instaurado a partir de representação formulada contra Procurador da República e contra 

empregado do Banco do Brasil, em razão de suposta prática de quebra indevida de sigilo bancário. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Apuração quanto ao aspecto disciplinar pela Corregedoria Geral do MPF, a qual constatou a 
ocorrência de falta funcional pelo Procurador da República. Quanto ao empregado do banco não ocorreu a quebra do sigilo 
bancário, uma vez que os dados do depósito judicial foram publicamente disponibilizados na internet por intermédio do extrato de 
movimentação processual, o qual poderia ser objeto de consulta por qualquer pessoa. Ademais, cumpre esclarecer que o caso está 
dentro das hipóteses autorizadas pela Lei Complementar nº 105/01, art. 10. Ausência de qualquer irregularidade a ser apurada 
quanto aos representados. Homologação do arquivamento.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
106. Processo : 1.30.019.000068/2011-66 Voto: 9611/2013 Origem: PRM/TERESÓPOLIS-RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de sonegação tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 

Ausência de notícia de procedimento fiscal ou crédito tributário constituído contra o investigado. Crime cuja tipificação depende 
da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos 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”. 
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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
107. Processo : 1.34.011.000346/2013-78 Voto: 9331/2013 Origem: PRM/S. B. DO CAMPO-SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de sonegação tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 

Ausência de notícia de procedimento fiscal ou crédito tributário constituído contra o investigado. Crime cuja tipificação depende 
da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos 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”. 
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 dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
108. Processo : 1.00.000.012661/2013-55 Voto: 9569/2013 Origem: PRM-BARREIRAS/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis crimes de trabalho escravo 

(art. 149 do CP) ou de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62-IV). Encontradas irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel 
concluiu pela “inexistência de qualquer trabalhador em condições análogas a de escravo”. Adoção de medidas necessárias à 
regularização. Ausência de indícios de que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, nem 
que laborassem em condições degradantes ou que tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida com o empregador. 
Inexistência de fraude ou violência. Fatos atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
109. Processo : 1.34.001.007890/2012-89 Voto: 7201/2013 Origem: PRM/GUARULHOS/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Notícia anônima encaminhada por e-mail à Polícia Federal comunicando o possível tráfico de medicamentos 

injetáveis, no Aeroporto Internacional de Guarulhos-SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pesquisa realizada 
pela Autoridade Policial que não encontrou elementos que confirmassem a veracidade da notitia criminis. Informação da Receita 
Federal de que não foram localizados registros de operações de comércio exterior, nos últimos 5 anos, em relação à empresa 
supostamente envolvida. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das 
investigações. Homologação do arquivamento. 
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 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
110. Processo : 1.00.000.012199/2013-96 Voto: 9911/2013 Origem: PR/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Notícias-crime relatando diversos atos ilícitos de forma genérica, dentre os quais possíveis 

irregularidades cometidas por agentes públicos, racismo e agressão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Denúncias 
vagas e imprecisas. Ausência ausência de suporte probatório mínimo. Inexistência de elementos de informação mínimos 
necessários à deflagração da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
111. Processo : 1.14.004.000215/2013-72 Voto: 9912/2013 Origem: PR/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, na forma de sonegação de autos (CP, artigo 

356). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Devolução após recebimento da notificação de atraso na devolução dos 
autos. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
112. Processo : 1.29.011.000231/2013-43 Voto: 9934/2013 Origem: PR/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de 2 (duas) 

parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, por pessoa não identificada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62-IV). Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
113. Processo : 1.17.000.001346/2013-03 Voto: 7230/2013 Origem: PR/ES 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Informação prestada por Reitor de Universidade 

Federal em Mandado de Segurança que teria induzido o juiz em erro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 
Informações prestadas pela suposta autoridade coatora que limitou-se a apontar, sob sua ótica, os fatos e a legislação aplicável ao 
caso. Sentença que aplicou o direito de acordo com a legislação vigente. Conduta narrada atípica. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
114. Processo : 1.31.000.000920/2013-29 Voto: 7600/2013 Origem: PR/RO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Notícia anônima. Suposta infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268) atribuída a vários 

matadouros nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Goiás. Autuação de diversos procedimentos 
investigatórios para a apuração individualizada de cada caso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Presente feito 
instaurado a partir da remessa de cópia da notitia criminis à Procuradoria da República no Estado de Rondônia considerando que 
naquele Estado estariam os maiores produtores de gado do país. Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva que 
justifiquem o prosseguimento das investigações no âmbito das atribuições da PR/RO. Cópia do material encaminhado ao Ofício do 
Meio Ambiente naquela unidade do MPF, para acompanhamento na área da Tutela Coletiva da necessária fiscalização preventiva. 
Homologação do arquivamento no âmbito criminal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
115. Processo : 1.32.000.000324/2013-10 Voto: 9506/2013 Origem: PR/RR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Controle Externo da Atividade Policial. Procedimento administrativo. Possível crime de abuso de autoridade caracterizado pelo 

atentado à locomoção (Lei nº 4.898/65, art. 3º-a) atribuído a Delegado de Polícia Federal supostamente ocorrido por ocasião da 
oitiva do representante, depois deste ter sido abordado em Pacaraima/RR, transitando com veículo com o tanque cheio de gasolina 
de provável origem venezuelana. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Confissão do representante de que já teria 
utilizado outro automóvel para levar gasolina a Boa Vista/PR, a fim de revender por R$ 2,00 o litro. Instaurado inquérito policial 
para apuração do crime de contrabando de gasolina (CP, art. 334). Exercício legal da atividade policial. Ausência de elementos 
mínimos da atuação irregular do agente público justificadores do prosseguimento das investigações. Homologação do 
arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
 
Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 
VOTO-VISTA 
116. Processo : 1.20.000.001184/2013-18 Voto: 118/2013 Origem: PR/MT 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Vista : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : VOTO-VISTA. PEÇA DE INFORMAÇÃO. APURAÇÃO DE SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32 DA 2ª CCR). PRESENÇA DE 
INTERESSE FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
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1. Peça de informação instaurada para apurar suposta malversação de verbas públicas oriundas Sistema Único de Saúde (SUS). 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual por entender que os 
recursos financeiros repassados através de transferência “fundo a fundo” integram o patrimônio municipal e se sujeitam a 
prestação de contas no Tribunal de Contas do Estado.  
3. Os recursos do SUS são repassados aos Municípios pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde, o qual tem o 
poder-dever de acompanhar e fiscalizar a utilização daquelas verbas, nos termos do art. 33, §§1º e 4º, da Lei 8.080/90. Dessa 
forma, afigura-se nítido que a malversação de recursos proveniente do SUS afeta, de forma direta, interesses federais.  
4. Não homologação do declínio e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 
penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto da Relatora. 
 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 
117. Processo : 0005377-03.2013.4.03.6102 Voto: 9634/2013 Origem: 7º VF RIBEIRÃO PRETO/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334, § 1º, C, DO CP). 

APREENSÃO DE 14 MAÇOS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC 
75/93, ART. 62, IV). EXCEPCIONAL APLICABILIDADE AO CASO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 

1. Peças de informação instauradas para apurar a prática do crime de contrabando (art. 334, § 1º, “c”, do CP), em razão 
da apreensão de 33 (trinta e três) maços de cigarro em estabelecimento comercial. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 
3. Discordância do Juiz Federal. 

4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país – cigarros – impõe maior rigor na adoção do princípio 
da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território 
nacional. 
5. In casu, a pequena quantidade de cigarros de origem estrangeira apreendida (33 maços) e a ausência de notícia acerca de 
possível reiteração da prática pelo agente atraem, excepcionalmente, na linha traçada por este Colegiado, o reconhecimento da 
conduta como insignificante. 

6. Insistência no arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
118. Processo : 0005020-48.2013.4.03.6126 Voto: 9773/2013 Origem: 1º VF SANTO ANDRÉ/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em 
razão da constatação de saques indevidos de benefício assistencial após a morte do beneficiário.  
2. O procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, entendendo aplicável ao caso o princípio da 
insignificância. Discordância do magistrado. 
3. Os fatos em apuração nos autos não autorizam a incidência do princípio da insignificância. Isso porque os saques indevidos do 
benefício assistencial se estenderam de março a agosto de 2009, totalizando a quantia de R$ 5.547,96 o que não pode ser 
considerado penalmente insignificante. 
4. Ausência de diligências pela autoridade policial. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
119. Processo : 0005025-70.2013.4.03.6126 Voto: 9774/2013 Origem: PRM – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em 
razão da constatação de saques indevidos de benefício assistencial após a morte do beneficiário. 
2. O procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, entendendo aplicável ao caso o princípio da 
insignificância. Discordância do magistrado. 
3. Os fatos em apuração nos autos não autorizam a incidência do princípio da insignificância. Isso porque os saques indevidos do 
benefício assistencial se estenderam de novembro de 2007 a agosto de 2008 totalizando a quantia de R$ 5.903,36 o que não pode 
ser considerado penalmente insignificante. 
4. Ausência de diligências pela autoridade policial. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
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120. Processo : 0004342-35.2013.4.05.8500 Voto: 9769/2013 Origem: 2º VF/SE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º). SAQUE DE DUAS 

PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO DA TITULAR. ARQUIVAMENTO COM BASE NA 
ATIPICIDADE DA CONDUTA OU NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, 
ART. 28). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº75/93, ART. 62, IV. AUSÊNCIA DE SIGNIFICATIVA 
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de estelionato previdenciário qualificado (CP, art. 
171, § 3º), tendo em vista o recebimento de dois benefícios de aposentadoria por invalidez, pertencentes ao segurado do INSS, 
falecido em 26/12/2006, no valor de R$ 929,61 (novecentos e vinte o nove reais e sessenta e um centavos). 

2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito, sob o fundamento de que o valor não 
justificaria o acionamento da Justiça, por ser resposta desproporcional à gravidade do fato. Discordância do magistrado. 
3. De fato, considerando que dos dois saques realizados, o primeiro, referente ao mês de dezembro, era quase que 
inteiramente devido, pois ocorrido o óbito em 26/12, ou seja, no no final do mês da competência, restaria assim apenas 
um saque indevido. 
4. Ausência de significativa lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. 

5. Insistência no arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
121. Processo : 0003001-26.2013.4.03.6108 Voto: 9669/2013 Origem: 3º VF BAURU/SP 
 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 173 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 173 maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto, não pode ser 
considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão. 
Precedente do STF (HC nº 113538 MC, Ministra Cármen Lúcia, DJe: 23/05/2012). 
5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
122. Processo : 5001174-36.2013.4.04.7119 Voto: 9770/2013 Origem: 1º VF CACHOEIRA DO SUL/RS 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – AREIA (ART. 55, DA LEI 9.605/98). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28). ARQUIVAMENTO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA APURAÇÃO 
PENAL.  
1. Peças de informação instauradas para apurar o delito previsto no art. 55, da Lei 9.605/98 - possível extração de recurso 
mineral (areia), de modo não sustentável. 

2. Arquivamento prematuro. Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas. 
3. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na apuração penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
123. Processo : 5006778/20.2013.4.04.7202 Voto: 9835/2013 Origem: 1º VF CHAPECÓ/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM 

JUDICIAL POR DEPOSITÁRIO JUDICIAL EM EXECUÇÃO FISCAL. MPF:ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE QUE O 
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL CONFIGURARIA CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTINUIDADE DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a ocorrência do crime de desobediência (CP, art. 330), praticado por 
depositário judicial em execução fiscal. 

2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que, para a configuração do delito 
de desobediência de ordem judicial, é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza cível ou 
administrativa. O MM. Juiz Federal discordou do arquivamento, por estarem presentes os elementos descritivos, 
normativos e subjetivos do tipo penal. 
3. A despeito de a conduta do investigado dar ensejo à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça 
(CPC, art. 14, parágrafo único, c/c o art. 600), há previsão expressa no artigo 601 do CPC no sentido de que tal 
penalidade não exclui “outras sanções de natureza processual ou material”, autorizando, portanto, a configuração do 
delito do art. 330 do CP. 
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4. No caso dos autos, a ordem emanada previu expressamente que o seu descumprimento configuraria crime de 
desobediência. Assim, configurado está o crime tipificado no artigo 330 do Código Penal. 

5. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
124. Processo : 0002536-20.2013.4.03.6107 Voto: 9781/2013 Origem: 2º VF ARAÇATUBA/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, §3º). MPF: 

ARQUIVAMENTO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO 
(CPP, ART. 28, C/C A LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). LESÃO CONSIDERÁVEL AO PATRIMÔNIO DO INSS. 
INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMEDIATO OFERECIMENTO DA 
DENÚNCIA. 
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência do crime de estelionato contra 
o INSS, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, ante a constatação de fraude no recebimento indevido de 
prestações de benefício assistencial após a morte da beneficiária nas competências 7/2001 a 12/2001, o que teria 
gerado um prejuízo ao INSS no aporte atualizado de R$ 2.653,47.  
2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, sustentando a atipicidade material da conduta 
com base no princípio da insignificância. O Juiz Federal, no entanto, discordou destes fundamentos, aduzindo que “os 
motivos dados para o arquivamento do feito não são suficientes, pois dizem respeito ao mérito desta persecução 
penal, devendo ser analisados à luz das provas a serem produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do 
contraditório.”  

3. Assiste razão ao magistrado, data venia. Primeiro porque não se mostra razoável a aplicação do princípio da insignificância 
em razão da relevância do bem jurídico protegido. Não se trata de patrimônio particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela 
jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se também a proteção da confiabilidade das relações entre o Estado e a 
sociedade e sua subsistência. Registre-se que este Colegiado, em casos semelhantes, tem homologado as promoções de 
arquivamento, mas somente quando diante da completa ausência de dolo, o que não é o caso do autos. Posterior restituição não 
afasta a tipicidade da conduta, podendo-se, tão somente, aplicar as benesses do art. 171, §1º, c/c o art. 155, §2º, ambos do CP: “§ 
2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, 
diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.” 
4. De outra parte, sobressai a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 
5. Designação de outro membro do MPF para o imediato oferecimento da denúncia, com urgência, em face da inexorável 
marcha da prescrição. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
125. Processo : 5002514-97.2012.404.7103 Voto: 9249/2013 Origem: VF URUGUAIANA/RS 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE ESTELIONATO JUDICIÁRIO (ART. 171, §3º). MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV). CONDUTA 
ATÍPCA. PRECEDENTES DO C. STJ. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a possível prática do crime de “estelionato judiciário”, pela 
ocorrência de lide simulada em processo trabalhista, com o objetivo de constituir crédito privilegiado em prejuízo de terceiros. 
2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, ante a atipicidade da conduta. O MM. Juiz 
Federal discordou do arquivamento, por prematuro, havendo pontos que pendem de esclarecimentos (se a vantagem era ou não 
indevida, a existência de outras execuções em desfavor da empresa, inclusive em feitos não trabalhistas) e encaminhou os autos a 
esta 2ª Câmara, com fundamento no art. 28 do CPP, c/c o art. 62, IV, da LC n. 75/93.  
3. Indemonstrada a existência de prejuízo a terceiros, consoante prevê o art. 171, do Código Penal, tratando-se, portanto, de 
conduta atípica. 
4. Demais disso, consoante entendimento do C. STJ, se nem mesmo a conduta de quem obtém o levantamento indevido de 
valores em ação judicial configura “estelionato judiciário”, porque a Constituição da República assegura à parte o acesso ao 
Poder Judiciário e a natureza dialética do processo possibilita o exercício do contraditório e a interposição dos recursos cabíveis, 
não se pode falar, no caso, em "indução em erro" do magistrado, apta a configurar a prática de conduta criminosa, pois extinto o 
feito sem julgamento de mérito. (STJ - REsp 1101914/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, DJe 21/03/2012) 
5. Exsurge da jurisprudência pacífica do C. STJ que a conduta em exame é atípica. Nesse sentido (STJ): RHC 31.344/PR, Rel. 
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe 26/03/2012; HC 136.038/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA 
TURMA, DJe 30/11/2009) 
6. No mais, “a deslealdade processual é combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a condenação do litigante 
de má-fé ao pagamento de multa, e ainda passível de punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia.” (STJ - REsp 
1101914/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 21/03/2012). 
7. Poder-se-ia cogitar, in casu, a prática do crime de fraude à execução tentado (CP, art. 179, c/c o art. 14, inciso II), pela 
tentativa de simulação de dívida, contudo, somente se procede a persecução penal mediante queixa (CP, art. 179, parágrafo 
único). 
8. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
ORIGEM INTERNA 
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NÃO PADRÃO 
126. Processo : 1.27.002.000385/2013-19 Voto: 9639/2013 Origem: PRM - FLORIANO/PI 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE RESPONSABILIDADE DE EX-PREFEITO (DL Nº 201/67, ART. 1º, VII). 

APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE PRESTAÇÃO CONTAS. NÃO APRECIAÇÃO DAS CONTAS PELO ÓRGÃO 
CONCEDENTE. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar responsabilidade criminal de ex-gestor municipal quanto à apresentação 
intempestiva de prestação de contas. 
2. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que o objeto apuratório já havia sido 
superado, uma vez que, após consultar o Portal da Transparência, o convênio objeto de investigação encontrava-se “adimplente”. 
3. A simples omissão do Prefeito Municipal no dever de prestar contas ao órgão competente, no devido tempo, é fato que se 
ajusta ao tipo previsto no art. 1º, VII, do Decreto-Lei nº 201/67. Trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre com o fim do 
prazo estipulado para prestação das contas, independentemente da ocorrência do resultado naturalístico, consistente no efetivo 
prejuízo ao erário. Precedente STJ (HC 255957/AM, Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE – Quinta 
Turma, Dje 25/02/2013) 
4. Somente a consulta ao sítio eletrônico Portal da Transparência não é o bastante para se interromperem as investigações, pois 
persiste a necessidade de se realizarem diligências perante o próprio órgão convenente, para verificar a real situação do 
convênio. 
5. Não consta dos autos que a análise financeira da prestação de contas tenha ocorrido, motivo por que não se mostra adequado o 
arquivamento do presente procedimento antes da realização do principal objetivo pelo qual foi instaurado, qual seja, a 
verificação da regular aplicação das verbas públicas federais objeto do acordo. 
6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução criminal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
127. Processo : 1.34.001.005475/2013-71 Voto: 9779/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. APURAÇÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 288 DO CP E 

90 DA LEI Nº 8.666/93. EXERCENTE DO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. PEDIDO DE DECLINIO DE 
ATRIBUIÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. REMESSA DO FEITO AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.  
1. Notícia de fato instaurada por meio de denúncia apócrifa com o objetivo de apurar a prática, em tese, dos delitos tipificados 
nos arts. 317 e 288 do Código Penal e art. 90 da Lei nº 8.666/93. A denúncia da conta de supostos detalhamentos concernentes 
aos crimes apurados por meio da denominada “Operação Fratelli”, envolvendo Deputado Federal associado a diretor da BR 
Distribuidora, os quais teriam um esquema fraudulento de venda de asfalto. 
2. O Procurador da República entendendo se tratar de crime contra sociedade de economia mista promoveu o declínio de 
atribuição ao Ministério Público Estadual. 
3. Fatos objeto da presente denúncia envolvem uma pessoa exercente do cargo de Deputado Federal, cujo processamento e 
julgamento competem ao Supremo Tribunal Federal, incumbindo ao Procurador-Geral da República o exercício das funções de 
Ministério Público. 
4. Remessa dos autos ao Procurador-Geral da República. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
128. Processo : 1.24.000.001336/2013-25 Voto: 9632/2013 Origem: PR/PB 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em 
razão da constatação de saques indevidos de benefício assistencial após a morte do beneficiário.  
2. O procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, entendendo aplicável ao caso o princípio da 
insignificância e a ausência de autoria delitiva. 
3. Os fatos em apuração nos autos não autorizam a incidência do princípio da insignificância. Isso porque os saques indevidos do 
benefício assistencial se estenderam de junho de 2003 a novembro de 2003 totalizando a quantia de R$ 2.302,82 o que não pode 
ser considerado penalmente insignificante. 
4. Ausência de diligências pela autoridade policial. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
129. Processo : 3000.2013.001196-9 Voto: 9713/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INC. I. REMESSA PELA VIA POSTAL. 
CONSUMAÇÃO DO DELITO. LOCAL DA APREENSÃO ALFANDEGÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. 
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADOR DA REPÚBLICA 
SUSCITADO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33, inc. I, c/c o art. 40, inc. I, ambos da 
Lei nº 11.343/06, em razão da interceptação e apreensão, pela Alfândega da Secretaria da Receita Federal do Brasil em São 
Paulo/SP – Serviço de Remessa Postais Internacionais – de substância entorpecente (haxixe), cuja encomenda, de origem 
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internacional (EUA), declinava como destinatário pessoa residente na cidade do Rio de Janeiro. 
2. A Procuradora da República oficiante em São Paulo, entendendo que a competência é definida no lugar em que o crime 
deveria ter produzido resultado, determinou a remessa do feito à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, destino do 
material apreendido. 
3. Por seu turno, o Procurador da República oficiante no Rio de Janeiro, partindo da premissa de que a consumação do delito 
capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da posse tranquila da substância entorpecente importada, sendo suficiente 
a entrada da droga no território nacional , concluiu que a atribuição para atuar neste inquérito policial é da PR/SP, pois a 
apreensão da substância entorpecente ocorreu na cidade de São Paulo, onde restou produzido o resultado normativo suficiente 
para a consumação do delito. 
4. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei Antitóxicos é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de 
infringência da mesma proibição, sendo suficiente, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas. Assim, 
consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é “desnecessário para a consumação do crime que a substância 
entorpecente enviada chegue ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do delito” (CC nº 41.775/RS, Terceira 
Seção, Min. Laurita Vaz, unânime, DJ: 14/06/2004). 
5. Nesse contexto, a teor do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação do delito, qual seja, em 
São Paulo, onde ocorreu a apreensão das sementes e demais objetos oriundos dos EUA, pela Alfândega da Receita Federal em 
São Paulo/SP. 
6. Pelo conhecimento do conflito negativo e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da Procuradora da 
República oficiante na Procuradoria da República em São Paulo, ora suscitada. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
130. Processo : 1.30.004.000028/2013-45 Voto: 9798/2013 Origem: PRM - ITAPERUNA/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, §3º). 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N. 75/93, ART. 62, INC. IV). INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE 
DELITIVAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, 
§3º), mediante o recebimento de auxílio-doença por bancário, no período de 26.11.2011 a 31.1.2013, enquanto desempenhava, 
concomitantemente, o exercício da advocacia, totalizando o prejuízo no montante de R$ 44.489,34. 
2. O il. Procurador da República promoveu o arquivamento por entender que “o fato de o investigado receber o benefício de 
auxílio – doença e, ao mesmo tempo, exercer outra função (a de advogado), por si só, não é capaz de caracterizar-se como ato 
ilícito, diante do que determina o art. 73, do Decreto nº 3.048/99”, verbis: “O auxílio-doença do segurado que exercer mais de 
uma atividade abrangida pela previdência social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma 
delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver exercendo.” 
3. Extrai-se dos autos que a Previdência Social, com base na denúncia apresentada ao Ministério Público Federal, identificou 
indícios de irregularidade que consiste “em receber auxílio – doença previdenciário por acidente de trabalho, 
concomitantemente com o exercício de atividade, conforme art. 59 da Lei 8.213/91, e Art. 71 do Decreto 3.049/99”. 
4. Esclarece a autarquia federal que “ainda não foi pago pelo segurado o valor cobrado administrativamente, visto que ainda se 
encontra em fase de DEFESA, COBRANÇA e RECURSO.” 
5. No caso dos autos há fortes indícios de que o segurado recebia o auxílio – doença previdenciário enquanto desempenhava 
outra atividade laboral, sem conhecimento da autarquia federal, podendo configurar, em tese, a prática do delito descrito no art. 
171, §3º, do CP. 
6. Prematuro o arquivamento dos autos, estando pendente a conclusão do feito administrativo em que se apura a prática de 
irregularidades por parte do segurado. 
7. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
131. Processo : 1.17.000.000382/2013-41 Voto: 9783/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE SE TRATAR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 

APLICAÇÃO DA SÚMULAS 42/STJ E 556/STF. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 
IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DO CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO POR PARTE OS AGENTES 
DA COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª 
CCR). INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL.  
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado em razão de denúncia anônima noticiando irregularidades no 
âmbito do cumprimento de jornada de trabalho por parte dos agentes da CODESA, como adulteração em cartões de ponto e 
inserção de dados falsos nos sistemas de controle eletrônico de ponto praticados no setor da COSNIP – Coordenação de 
Segurança de Navios e Instalações Portuárias. 
2. Em julgamento anterior, proferido em 7.10.2013, com base em informações extraídas do sítio eletrônico da CODESA 
(www.codesa.gov.br) e acórdão do Tribunal de Contas da União (processo 300.058/1995-0), publicado no DOU de 28.3.2003, 
de que se trataria de empresa pública federal, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão determinou o prosseguimento da 
persecução penal. 
3. Pugna o il. Procurador da República oficiante pela reconsideração da decisão da 2ª CCR, ao argumento de se tratar de 
sociedade de economia mista, competência, pois, da Justiça Estadual para processar o feito, nos termos das súmulas 42/STJ e 
556/STF. 
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4. Assiste razão ao il. Procurador da República oficiante que de forma diligente trouxe ao autos, cópia digital do estatuto social 
da CODESA, que nos termos do art. 1º, dispõe: “Art. 1º - A Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, é uma sociedade 
de economia mista, de capital autorizado, vinculada à Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, regendo-se pela 
legislação relativa às sociedades por ações, no que lhe for aplicável, e pelo presente Estatuto.” 
5. Assim, revendo julgamento anterior, diante da contundente informação acerca da natureza jurídica a CODESA, que se trata de 
sociedade de economia mista, em observância aos enunciados nº 42/STJ e 556/STF, é caso de se homologar o declínio de 
atribuições.  
6. Pela homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES 
132. Processo : 1.14.000.002361/2013-72 Voto: 9683/2013 Origem: PR/BA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Denúncia anônima noticiando a possível ocorrência dos crimes de prevaricação (art. 319 do CPM) ou 

condescendência criminosa (art. 322 do CPM) cometido por Capitão-de-Fragata da Marinha do Brasil. Revisão de arquivamento 
recebido como Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ª CCR). Comandante de navio de guerra que, em sede de sindicância 
administrativa, teria deixado de responsabilizar, indevidamente, oficial arrolado como réu, não tendo este sequer ido a audiência. 
Suposto crime cometido “por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou 
assemelhado ” (art. 9ª, II, “a”, do CPM). Competência da Justiça Militar da União. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Militar.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
133. Processo : 1.34.011.000385/2013-75 Voto: 9624 /2013 Origem: PRM – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (art. 147 do CP). Representação noticiando que o representante estaria sofrendo ameaças 

por parte de integrantes do PCC. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crime de competência da Justiça Estadual. 
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
134. Processo : 1.22.000.001899/2013-98 Voto: 9691/2013 Origem: PR/MG 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Representação relatando suposto recebimento indevido de 

importância, por parte de advogado constituído em ação que tramitou perante Juizado Especial Federal 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. Precedente STJ (CC 200401821360, Ministro Paulo Medina, Terceira Seção, 25/09/2006). Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
135. Processo : 1.34.011.000349/2013-10 Voto: 9693/2013 Origem: PRM – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Contravenção penal descrita no art. 47 do DL nº 3.688/41. Exercício irregular de profissão. Revisão de declínio 

(Enunciado nº 33 – 2ª CCR). Súmula 38 do STJ: “Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o 
processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades”. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
136. Processo : 1.31.000.001124/2013-11 Voto: 9666/2013 Origem: PR/RO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime militar previsto no art. 174 do Código Penal Militar. Revisão de declínio 

(Enunciado n° 33, 2ª CCR). Soldado, servindo na Base Aérea de Porto Velho, teria sido ofendido por superior hierárquico em 
razão da apresentação reiterada de atestados médicos. Suposto crime cometido “por militar em situação de atividade ou 
assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado ” (art. 9ª, II, “a”, do CPM). Competência da Justiça Militar da 
União. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
137. Processo : 1.27.001.000200/2013-86 Voto: 9620/2013 Origem: PRM - PICOS/PI  
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Possíveis crimes militares previstos nos arts. 176 e 227, §1º, III do Código Penal Militar. Revisão de declínio 

(Enunciado n° 33, 2ª CCR). Representação de Sargento do Exército relatando abusos cometidos por seus superiores. Suposto 
crime cometido “por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado ” (art. 
9ª, II, “a”, do CPM). Competência da Justiça Militar da União. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Militar.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
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138. Processo : 1.34.001.005684/2013-15 Voto: 9672/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Denuncia encaminhada por meio eletrônico noticiando o possível crime de estelionato (CP, art. 171). Sociedade 

empresária que estaria tentando obter vantagem indevida, por meio de encaminhamento e solicitação de preenchimento, a 
pretensos clientes, de formulário para entrega de listas telefônicas. 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 dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
139. Processo : 1.34.001.002744/2013-48 Voto: 9661/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Denuncia dando conta de possível crime de extorsão (CP, art. 158). Grupos proprietários de Shopping Centers 

estariam adotando práticas ilegais e extorsivas em negociações de pontos comerciais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Em 
princípio, não se vislumbram elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
140. Processo : 1.00.000.016036/2013-82 Voto: 9627/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Denúncia anônima de suposto crime de lesão corporal (art. 129 do CP) praticado contra menor de idade. Revisão 

de declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias ou 
empresas públicas federais. Ausência de elementos de informação que justifiquem a atribuição do MPF para atuar no feito. 
Homologação do declínio de atribuições. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
141. Processo : 1.34.001.006323/2013-96 Voto: 9673/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Possível prática de maus tratos contra animais domésticos ou domesticados (art. 32 da Lei 9.605/98). Vídeo de 

rinha entre animais divulgado em rede social. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Inexistindo qualquer lesão 
a bens, serviços, ou interessa da União ou de suas autarquias ou empresas públicas (art. 109, CF), afasta-se a competência da 
Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra a fauna e a flora (Resp. nº 1113699, de 03/10/2012). 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 dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
142. Processo : 1.32.000.000848/2013-01 Voto: 9676/2013 Origem: PR/RR 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Denúncia anônima dando conta de que pessoas estariam fazendo uso de drogas em um prédio abandonado no 

centro de Boa Vista/RR (art. 28 da Lei 11.343/03). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). “Salvo ocorrência de 
tráfico com o exterior, quando, então, a competência será da Justiça Federal, compete a justiça dos estados o processo e o 
julgamento dos crimes relativos a entorpecentes” (Súmula nº 522 STF). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da 
União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
143. Processo : 1.18.000.009150/2007-73 Voto: 9791/2013 Origem: PR/RO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento administrativo instaurado a partir do desmembramento do PA n.º 1.18.000.010451/2006-69, que versava sobre 

uma miríade de irregularidades, consubstanciada em representação oferecida pelo Conselho Municipal de Saúde de 
Sanclerlândia. Revisão de arquivamento que se recebe como como declínio de atribuições (Enunciado 32 – 2ª CCR). Alguns 
fatos constantes daquele apuratório foram declinados ao Ministério Público do Estado de Goiás, outros reservados a 
procedimentos administrativos apartados e um gerou denúncia criminal em trâmite na 5ª Vara Federal, tombado sob o nº 
0018094-89.2009.4.01.3500. Nos presentes autos não há indícios de que se tenha aplicado irregularmente, na saúde municipal, 
verbas de origem federal, logo, inexistente lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
144. Processo : 1.34.001.006258/2013-07 Voto: 9799/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de notícia encaminhada à PR/SP através do “digi-denúncia”, dando conta da 

possível ocorrência do crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A). Revisão de declínio (Enunciado nº 32/2ª 
CCR). Eventual delito praticado em detrimento de particular. Inexistência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da 
União ou de quaisquer de suas entidades. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
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 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
145. Processo : 1.18.000.000265/2013-41 Voto: 9789/2013 Origem: PR/GO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas para apurar a possível prática do crime de violação de domicílio (CP, art. 150), praticado por 

agente aposentado da polícia federal, que teria invadido a residência de prefeito municipal, sendo detido, logo após a prática do 
delito, por policiais militares. 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 autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
146. Processo : 1.15.000.002043/2013-74 Voto: 9787/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas a partir de representação encaminhada à PR/CE, por estudante do curso de hotelaria do Instituto 

Federal do Ceará, noticiado a possível prática de crimes contra a honra, lesão corporal e furto (de abaixo-assinado). Revisão de 
arquivamento recebido como declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Delitos praticados entre particulares. Inexistência de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
147. Processo : 0000860-38.2012.4.01.3905 Voto: 9810/2013 Origem: PRM – REDENÇÃO/PA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato (CP, art. 171), com a concessão de seguro-defeso em 

favor de aproximadamente 1000 (mil) pescadores, enquanto que a colônia, de fato, não contava com mais de 100 (cem) 
pescadores, com recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (Lei nº 10.779/2003, art. 5º). Revisão de 
declínio. Enunciado nº 32 - 2ª CCR. O il. Procurador da República oficiante bem esclarece a prática de crime eleitoral em 
município do Estado do Pará, relativo ao pleito de 2012. Corrupção eleitoral (Lei nº 4.737/65, art. 299). Destaca que os 
benefícios eram conseguidos com o uso de documentos falsos, por então vereador, que queria concorrer ao cargo de prefeito, 
sem que exigisse qualquer contraprestação econômica dos beneficiários pelas fraudes no seguro-desemprego. Possível prática do 
crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, §3º). Informação de que o investigado não foi reeleito no pleito de 2012. Conexão 
entre crime eleitoral e comum a ser analisado pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 35, inciso II, da Lei nº 4.737/65. 
Ocorrendo crime eleitoral, a competência para o processo e julgamento é da Justiça Eleitoral, e, por conseguinte, a atribuição 
para dar prosseguimento à persecução penal cabe ao Ministério Público Eleitoral. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Eleitoral, com remessa ao Procurador Regional Eleitoral no Pará. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
148. Processo : 1.34.012.001123/2013-18 Voto: 9801/2013 Origem: PRM - SANTOS/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de denúncia encaminhada à PRM – SANTOS/SP, pelo sistema “digi-denúncia”, 

noticiando o possível desvio de bens imóveis de particular, por funcionários da Prefeitura de Santos/SP. Promoção de 
arquivamento que se recebe como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 
da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
149. Processo : 1.30.001.003715/2013-42 Voto: 9824/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas a partir de representação encaminhada à PR/RJ, noticiando a possível prática do crime de 

lavagem de dinheiro (Lei n.º 9.613/98) por traficantes de drogas do Rio de Janeiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª 
CCR/MPF). Inexistência de elementos que apontem a ocorrência de crime de lavagem de dinheiro cuja origem decorre de tráfico 
de entorpecentes. Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal somente quando 
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da 
União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando o crime antecedente for de competência da Justiça 
Federal. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de 
atribuições. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
150. Processo : 1.28.000.000749/2011-81 Voto: 9829/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito civil público instaurado com base em notícia-crime anônima, relatando a ocorrência de irregularidades em processos 

seletivos realizados pelo Serviço Nacional da Indústria do Rio Grande do Norte – SENAI/RN, no ano de 2008. Revisão de 
declínio (Enunciado nº 33/2ª CCR). Os fatos poderiam configurar, em tese, ato de improbidade previsto na Lei n.º 8.429/1992 ou 
conduta delituosa. Delito supostamente praticado em detrimento do SENAI. Entendimento de que os chamados Serviços Sociais 
Autônomos são de natureza jurídica privada e eventuais irregularidades cometidas em seu âmbito, sejam de natureza cível ou 
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criminal, atraem a competência da Justiça Estadual. Aplicação da S. 516/STF, por analogia: “O Serviço Social da Indústria 
(SESI) está sujeito a jurisdição da justiça estadual”. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Precedentes: 1.14.000.002728/2012-77, Relator: Carlos Augusto da Silva Cazarré, 
sessão 574, 4.3.2013; 1.20.000.000316/2009-08, Relatora: Elizeta Maria de Paiva Ramos, sessão 556, 14.3.2012. Homologação 
do declínio de atribuição e remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para a análise da matéria de sua atribuição. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO 
151. Processo : 1.23.006.000130/2013-65 Voto: 9796/2013 Origem: PRM - PARAGOMINAS/PA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 69-A). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 desta 2a 

CCR). Inserção de informações falsas no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, 
operacionalizado por órgão estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. (Precedente: STJ – RHC 35551/PA, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, DJe de 19.6.2013). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
152. Processo : 01250/2011  Voto: 9839/2013 Origem: PR/PA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação. Suposto tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 

- 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar 
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS 
153. Processo : 1.14.013.000056/2013-05 Voto: 9706/2013 Origem: PRM – TEIXEIRA DE FREITAS/BA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito municipal (Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, VII). Não 

prestação de contas relativa à utilização de recursos oriundos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta do ex-gestor verificada em 2004. Pena máxima de 3 (três) anos 
de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). 
Ausência de indícios de materialidade delitiva quanto ao eventual cometimento dos crimes previstos no Decreto-lei nº 201/67, 
art. 1º , I e II. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
154. Processo : 1.28.000.001390/2013-21 Voto: 9665/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Possível ocorrência de irregularidades praticadas quanto à aplicação das verbas dirigidas ao “Bloco de 

Preservação” promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RS durante o evento Carnatal 2005. Recursos repassados 
pelo Ministério da Saúde. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Auditoria nº 7074 informando aplicação regular das 
verbas. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
155. Processo : 1.30.010.000326/2013-56 Voto: 9715/2013 Origem: PR/2º REGIÃO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Notícia de supostas arbitrariedades cometidas por juizes federais e Diretora de Secretaria. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Mera insatisfação do jurisdicionado com o conteúdo das decisões judiciais. Ausência de 
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
156. Processo : 1.21.000.000049/2013-18 Voto: 9659/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento administrativo instaurado a partir de ofício enviado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE-

ASSIBGE sobre possíveis irregularidades acerca de contratações temporárias visando a realização de atividades permanentes e 
contínuas, em desacordo com a Lei 8.745/93. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3386, em face do art. 2º, III da Lei nº 8.745/93, julgada improcedente, tratando dos mesmos fatos, 
considerando a contratação do IBGE como regular. Procedimento arquivado nos âmbitos do Ministério Público do Trabalho e da 
5º CCR. Inexistência de indícios relativos à prática de crime. Ausência de justa causa para e persecução penal. Homologação do 
arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
157. Processo : 1.14.009.000045/2013-86 Voto: 9716/2013 Origem: PRM - GUANAMBI/BA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível ocorrência de crime de responsabilidade (Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, I) 

praticado por ex-Prefeito. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência da ação penal nº 2931-89.2011.4.01.3309, 
relativa aos fatos ora tratados. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 
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 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
158. Processo : 1.11.001.000121/2013-35 Voto: 9675/2013 Origem: PRM - ITAPERUNA/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Possível ocorrência dos crimes de estelionato (CP, art. 171 § 3º) e associação criminosa (CP, art. 288). Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência da ação penal nº 0001010-73.2007.4.05.8305, com sentença condenatória, 
relativa aos fatos ora tratados. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
159. Processo : 1.28.000.000648/2013-72 Voto: 9622/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Possível ocorrência do crime de roubo, com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, II). 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 dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
160. Processo : 1.20.000.001010/2013-47 Voto: 9663/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Possível ocorrência do crime de esbulho possessório (CP, art. 161, II). 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 dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
161. Processo : 1.20.000.001125/2013-31 Voto: 9698/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato instaurada a partir de representação, oriunda da Caixa Econômica Federal, dando conta de possíveis 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 dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
162. Processo : 1.20.000.001400/2013-17 Voto: 9630/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Possível ocorrência dos crimes de contrabando (CP, art. 334) e armazenamento irregular de agrotóxico (Lei nº 

7.802/89, art. 15). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência da ação penal nº 0007411-76.2012.4.01.3600, 
relativa aos fatos ora tratados. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
163. Processo : 1.18.000.001957/2012-25 Voto: 9712/2013 Origem: PR/GO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento preparatório de controle externo da atividade policial instaurado com o escopo de verificar se os atos que 

ensejaram a instauração de procedimentos disciplinares na Polícia Rodoviária Federal no Estado de Goiás (PRF/GO) constituem 
crimes ou atos de improbidade administrativa. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de apenas um PAD 
com elementos que autorizam suspeitar da presença de elementos a reclamar a atuação do MPF. Existência da ação penal nº 
0009273-91.2012.4.01.3500, relativa aos fatos ora tratados no PAD. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
164. Processo : 1.20.000.000976/2013-67 Voto: 9617/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Documento que deu origem a instauração dos autos é uma resposta do ofício nº PR/MT 2095/2013, expedido 

com interesse na ação penal nº 12014-32.2011.4.01.3600. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Juntada 
do documento a ação penal nº 12014-32.2011.4.01.3600. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
165. Processo : 1.34.004.000883/2013-15 Voto: 9633/2013 Origem: PR/TO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. “Denúncia on-line”. Possível crime de injúria racial (CP, artigo 140, § 3º) ou de racismo (Lei 7.716/89, artigo 

20). Notícia da existência de comentário supostamente preconceituoso acerca de negros e nordestinos em página virtual na rede 
mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Piadas que montavam um cenário no qual 
se podia esperar um gracejo racista e, no arremate, alterava o contexto para uma situação normal, com o fim de provocar risada 
do destinatário. Comentários acompanhados da hashtag “humor do bem”, o que caracteriza piadas politicamente corretas na 
visão do grupo de internautas. Evidente ausência de dolo de menosprezar ou injuriar negros e nordestinos como um todo. 
Comentários grosseiros e fruto de ignorância. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
166. Processo : 1.25.016.000102/2013-54 Voto: 9641/2013 Origem: PRM – APUCARANA/PR 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
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 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir do envio de representação, via Sistema de Atendimento do Cidadão, no qual noticia possível 

crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º) praticado por sociedade empresaria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação 
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.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
167. Processo : 1.34.011.000345/2013-23 Voto: 9687/2013 Origem: PRM – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir de denúncia anônima encaminhada por meio eletrônico, no qual noticia possível crime contra a 

ordem tributária praticado por sociedade empresaria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime de natureza 
material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação 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.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
168. Processo : 1.34.012.001170/2013-61 Voto: 9695/2013 Origem: PRM - SANTOS/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato instaurada por meio de denúncia anônima, encaminhada por meio eletrônico, dando conta da possível ocorrência 

de contravenção penal consistente em pertubação do sossego alheio (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42). Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, IV). Denúncia genérica. Ausência de quaisquer elementos de provas ou informações básicas aptas a dar 
ensejo ao início da persecução penal. Ausência de justa causa para e persecução penal. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
169. Processo : 1.13.000.000216/2012-11 Voto: 9709/2013 Origem: PR/AM 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime contra o Sistema Financeiro (Lei n. 7.492/86, art. 20). Apuração, quanto a aplicação diversa do 

pactuado, no uso de verbas liberadas para financiamentos particulares provenientes de recursos públicos federais, repassados 
pelo Ministério da Integração Nacional, ao Município de Rio Preto da Eva/AM. Revisão arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, inc. 
IV). Inexistência de aplicação dos recursos oriundos do financiamento em finalidade diversa da prevista no contrato. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
170. Processo : 1.23.007.000084/2013-94 Voto: 9777/2013 Origem: PRM – TUCURUÍ/PA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de recebimento irregular de madeira (Lei n. 9.605/98, art. 

46). Suposta emissão fraudulenta de guia de transporte florestal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Ocorrência 
de mero equívoco na transação realizada entre o vendedor e o comprador da madeira. Existência de alteração no sistema 
eletrônico de emissão de guias florestais que contribuiu para o erro na transação comercial. Atipicidade de conduta. 
Homologação de arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
171. Processo : 1.28.200.000041/2012-55 Voto: 9778/2013 Origem: PRM - CAICÓ/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito civil. Possível crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Malversação de verbas públicas federais 

repassadas em razão de convênio firmado entre a União Federal e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Não constatação de irregularidades. Execução do objeto do convênio e alcance do objetivo proposto. Prestação de contas 
aprovadas. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
172. Processo : 1.17.000.001934/2013-39 Voto: 9689/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada por Juiz do Trabalho que atuava na 5ª Vara do Trabalho de 

Vitória/ES dando conta de possível crime que teria sido cometido contra sua honra. Advogado que, em petição de recurso 
ordinário, anotou que “descaso com a causa e, pior, (…) preguiça, digna de representação”. Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos que denotem o desprezo do autor pela honra do magistrado, especialmente porque a 
crítica foi dirigida ao Juízo, na defesa da causa, e não à pessoa natural. Conduta desprovida de animus diffamandi ou animus 

injuriandi. De outro tanto, a ofensa irrogada em Juízo, na discussão da causa, pelo procurador não constitui injúria ou difamação 
punível (CP, art. 142, I). Atipicidade da conduta investigada. Precedente STJ (Informativo nº 362). Homologação de 

arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
173. Processo : 1.14.000.002071/2013-29 Voto: 9679/2013 Origem: PR/BA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento de requisições em processo trabalhista 

por parte de instituição bancária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Primeiro ofício que não constava prazo de 
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cumprimento da ordem nem a pena em caso de descumprimento. Segundo ofício com aviso de recebimento por pessoa distinta 
do requisitado. 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). Conduta omissiva não caracterizada. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
174. Processo : 1.36.000.001095/2012-12 Voto: 9776/2013 Origem: PRE/TO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Realização de comício em desacordo a 

ordem emanada da Justiça Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento da notificação por pessoa 
distinta do requisitado. 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). Conduta omissiva não caracterizada. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
175. Processo : 1.31.000.001171/2013-57 Voto: 9771/2013 Origem: PR/RO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP), em razão do não cumprimento de determinações judiciais por 

cartórios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência, na primeira requisição, de prova do seu recebimento. 
Indícios de requisição enviada por e-mail. Segunda requisição devidamente atendida, porém com atraso. Ausência de indícios de 
dolo no descumprimento a ordem que lhe fora emanada. Homologação do Arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
176. Processo : 3407.2013.000175-4 Voto: 9636/2013 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de 5 (cinco) saques indevidos, por 

pessoa não identificada, de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso 
IV). Diligencias efetuadas pela autoridade policial infrutíferas. Não comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de 
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, uma vez transcorridos mais de dez anos do último recebimento 
irregular. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
177. Processo : 1.00.000.015415/2013-55 Voto: 9640/2013 Origem: PRM – GUARULHOS/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento administrativo instaurado para viabilizar o efetivo cumprimento do Pedido de Cooperação Jurídica em Matéria 

Penal Israel/Brasil. Revisão de arquivamento (LC n. 75, art. 62, inc. IV). Pedido que consistia, em síntese, na remessa de cópia 
do processo nº 0002112-39.2013.403.6119, da 6º Vara Federal de Guarulhos, bem como a consulta às autoridades judiciárias de 
Guarulhos sobre o encaminhamento da droga apreendida em poder do investigado à Polícia de Israel. Esgotamento do objeto. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
178. Processo : 1.29.004.000827/2013-32 Voto: 9700/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO/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 
06/02/2001 (fl. 28). 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 dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
179. Processo : 1.27.000.001900/2013-06 Voto: 9710/2013 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). Último saque ocorrido em 
12/05/2000 (fl. 16). 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 dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
180. Processo : 1.15.000.002482/2005-77  Voto: 9643/2013 Origem: PRM - SOBRAL/CE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento preparatório. Suposto crime de responsabilidade atribuído a ex-Prefeito (DL nº 201/67, art. 1º, III). Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Fatos ocorridos em 1999. Pena máxima cominada de 3 (três) anos de detenção. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Extinção de punibilidade (art. 107, IV, CP). Homologação do 
arquivamento. 
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 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
181. Processo : 1.23.002.000378/2012-85 Voto: 9836/2013 Origem: PRM – SANTARÉM/PA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação instauradas para apurar ocorrência do crime ambiental previsto no art. 52 da Lei n. 9.605/98 (Penetrar em 

Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou 
subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). O que 
motivou a lavratura do auto de infração foi a descoberta de uma motocicleta CG150, no interior de Unidade de Conservação. 
Concluiu o Procurador da República oficiante que “a motocicleta encontrada não pode ser enquadrada como instrumento 
próprio para prática de infração ambiental, notadamente porque os petrechos de ingresso defeso na unidade são aqueles 
idôneos a causar degradação à fauna e/ou flora, não sedo o caso da motocicleta isoladamente.” Atipicidade da conduta. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
182. Processo : 1.13.000.001545/2013-52 Voto: 9808/2013 Origem: PR/AM 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir de cópia de peças de informação em que se apurava a acumulação irregular de cargos. 

Segundo a notícia inicial, recebida por e-mail, o representado acumularia cargos como aluno do Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar do Estado do Amazonas e adido no 12º Batalhão de Suprimento do Exército. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Informou o Comando da 12ª Região Militar que a condição de adido decorria de decisão judicial 
proferida em Mandado de Segurança. Juntada ao autos cópia da documentação comprobatória de que o representado fez opção 
pela percepção de vencimentos junto ao Exército Brasileiro. Análise dos autos que confirma: 1º) a acumulação decorreu de 
decisão judicial; 2º) houve a devida opção por uma das remunerações. Assim, não se comprova a ocorrência de ilícito. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
183. Processo : 1.34.001.003781/2013-73 Voto: 9812/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas a partir de representação apócrifa, na qual se relata a suposta prática de crime contra a 

economia popular. Revisão de declínio recebido como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia que se limita a 
descrever o esquema de “pirâmide financeira”, sem que apresente elementos mínimos para deflagração de uma investigação 
criminal. Narrativa genérica. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
184. Processo : 0004135-82.2012.4.01.3100 Voto: 9792/2013 Origem: PR/AP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito policial instaurado para apurar a notitia criminis trazida ao conhecimento do Departamento de Polícia Federal no 

Estado do Amapá, no sentido de que colaborador, na condição de informante, teria passado a sofrer ameaças de morte, sempre 
por via telefônica, apontando dias e horários nos quais teria recebido as ligações. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, 
inciso IV). Diligências. Inexistência de lastro probatório, “vez que, deferida a quebra de sigilo telefônico da suposta vítima, não 
se encontrou qualquer ligação nos dias e horários por ela apontadas como ocasiões em que teria sofrido as alegadas ameaças.” 
Inexistência de indícios de materialidade delitiva. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
185. Processo : 1.00.000.015796/2013-72 Voto: 9806/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas nesta Procuradoria Geral da República, instruídas com cópia dos autos nº 

1.34.001.001447/2013-85, iniciado a partir de notícia anônima que informa a existência de um “ponto” de venda de 
entorpecentes em rua localizada em Embu das Artes/SP. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia – crime 
encaminhada à Delegacia de Polícia Federal (DPF) pelo Ministério Público Federal, para realização de diligências preliminares. 
Apurou-se a inexistência de elementos suficientes para embasar a instauração de inquérito policial, posto que não se logrou êxito 
em confirmar o teor da denúncia, ou seja, não sendo confirmado o funcionamento no referido local de “ponto” de venda de 
drogas. Independente do resultado alcançado pela DPF, tratou-se de alertar às unidades de Polícia Militar e Civil com atuação 
sobre a área indicada como sendo aquela em que levada a efeito a suposta ação delituosa, para fins de monitoramento. Ausência 
de indícios de materialidade delitiva. Exaurimento do objeto. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
186. Processo : 1.23.002.000544/2006-03 Voto: 9826/2013 Origem: PRM – SANTAREM/PA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento administrativo que tem por objeto os autos de infração nº 38775-D, 387756-D e 527226-D, oriundos do IBAMA e 

lavrados no município de Placas/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os autos de infração nº 387755-D 
e 527226-D constituem objetos de procedimentos já declinados para o Ministério Público do Estado do Pará e o auto de infração 
nº 387756-D é objeto do ICP nº 1.23.003.000088/2006-83, localizado no 1º Ofício da PRM – Santarém/PA. Aplicação do 
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
187. Processo : 1.05.000.001267/2011-43 Voto: 9834/2013 Origem: PRM – SERRA TALHADA/PE 
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 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito civil público instaurado para apurar supostas irregularidades na aplicação de verbas federais repassadas para pelo 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Instauração 
de outro procedimento (n.º 1.26.004.000024/2012-2013-90) para acompanhamento da contratação do transporte escolar no 
município de Custódia/PE, versando, pois, sobre o mesmo objeto dos presentes autos. Aplicação do princípio do ne bis in idem e 
recomendação de juntada dos presentes autos ao procedimento nº 1.26.004.000024/2012-2013-90, caso ainda não tenha sido 
providenciada a extração de cópias. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
188. Processo : 1.33.007.000193/2013-65 Voto: 9832/2013 Origem: PRM - TUBARÃO/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia fato. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Noticia o denunciante que o suposto autor do fato, na qualidade de 

réu de ação trabalhista, teria utilizado documento fasificado para sustentar a sua defesa, o que foi constatado por laudo pericial. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos noticiados objeto do IPL nº 440/2013 - SR/SC. Aplicação do 
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
189. Processo : 1.36.000.000381/2012-61 Voto: 9805/2013 Origem: PR/TO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas a partir de ofício encaminhado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, em que noticia a possível prática de crime ambiental (Lei n.º 9.605/65, art. 68) em função de 
descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, constante do Inquérito Civil Público nº 1.36.000.000215/2008-88 
(instaurado com o intuito de buscar a regularização ambiental das propriedades rurais integrantes do Projeto Hidroagrícola de 
Lagoa da Confusão), celebrado com um proprietário de imóvel rural localizado no Município de Lagoa da Confusão – TO. O 
referido TAC tinha como objetivo buscar a regularização ambiental da referida propriedade. Revisão de arquivamento (LC n. 
75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a partir da instauração do ICP nº 1.36.000.000215/2008-88, o MPF requisitou a 
realização de vistorias em todas as propriedades pelo IBAMA, que embargou e autuou todas elas, pois nenhuma possuía 
licenciamento ambiental e muitas apresentavam ocupação em em área de reserva legal, área de preservação permanente, além de 
outros ilícitos ambientais. A partir das autuações foram promovidas ações penais e civis de atribuição do MPF, como segunda 
providência, foram celebrados TACs que previam a suspensão do embargo enquanto interessados providenciavam o 
licenciamento ambiental das propriedades. “Não houve qualquer isenção ou anistia dos ilícitos ambientais”. Ocorre que, após a 
assinatura do primeiro TAC, “houve empenho significativo dos produtores rurais, sob a coordenação de seus Sindicato no 
sentido de providenciar a regularização ambiental. Nesse ponto, deparou-se com dois problemas: a excessiva morosidade dos 
órgãos públicos envolvidos; o INCRA para certificar o georreferenciamento das propriedades; e o NATURATINS, para analisar 
e emitir pareceres quanto aos estudos ambientais. Com isso, expirou prazo previsto no primeiro TAC, mesmo após prorrogação, 
sem que se houvesse concluído o licenciamento ambiental das propriedades. A situação, então, exigiria a volta da vigência dos 
embargos administrativos, com graves prejuízos econômicos e sociais, sem que para isso tivessem dado causa os produtos 
rurais.” Daí foram celebrados novos TACs, com previsões semelhantes ao primeiro. Segundo o IBAMA, não poderia tomar 
novos TACs dos interessados sem ao menos expedir uma autuação pelo descumprimento anterior, com a aplicação de multa 
simbólica. Deliberada a elaboração de novos TACs pelo IBAMA (fl. 14). Elaboração de outro TAC, reafirmando a suspensão 
dos embargos, com destaque para o “risco de ocorrer um colapso socioeconômico no município em função da significativa 
expressão das atividades agrícolas na região” (fl. 24v). Elemento subjetivo (dolo ou culpa) não caracterizado. O 
inadimplemento de 2 (duas) cláusulas pactuadas no TAC (3.1 – a e p, fls. 39/42) se deu em função de ineficiência dos próprios 
órgãos ambientais. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa. Precedentes: 1.36.000.000377/2012-01, Relator: Dr. 
Oswaldo José Barbosa Silva , Sessão 580, 24.6.2013, unânime; 1.36.000.000389/2012-27, de minha relatoria, Sessão 588, 
4.11.2013, unânime. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
190. Processo : 1.36.000.000411/2012-39 Voto: 9804/2013 Origem: PR/TO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas a partir de ofício encaminhado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, em que noticia a possível prática de crime ambiental (Lei n.º 9.605/65, art. 68) em função de 
descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, constante do Inquérito Civil Público nº 1.36.000.000215/2008-88 
(instaurado com o intuito de buscar a regularização ambiental das propriedades rurais integrantes do Projeto Hidroagrícola de 
Lagoa da Confusão), celebrado com um proprietário de imóvel rural localizado no Município de Lagoa da Confusão – TO. O 
referido TAC tinha como objetivo buscar a regularização ambiental da referida propriedade. Revisão de arquivamento (LC n. 
75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a partir da instauração do ICP nº 1.36.000.000215/2008-88, o MPF requisitou a 
realização de vistorias em todas as propriedades pelo IBAMA, que embargou e autuou todas elas, pois nenhuma possuía 
licenciamento ambiental e muitas apresentavam ocupação em em área de reserva legal, área de preservação permanente, além de 
outros ilícitos ambientais. A partir das autuações foram promovidas ações penais e civis de atribuição do MPF, como segunda 
providência, foram celebrados TACs que previam a suspensão do embargo enquanto interessados providenciavam o 
licenciamento ambiental das propriedades. “Não houve qualquer isenção ou anistia dos ilícitos ambientais”. Ocorre que, após a 
assinatura do primeiro TAC, “houve empenho significativo dos produtores rurais, sob a coordenação de seus Sindicato no 
sentido de providenciar a regularização ambiental. Nesse ponto, deparou-se com dois problemas: a excessiva morosidade dos 
órgãos públicos envolvidos; o INCRA para certificar o georreferenciamento das propriedades; e o NATURATINS, para analisar 
e emitir pareceres quanto aos estudos ambientais. Com isso, expirou prazo previsto no primeiro TAC, mesmo após prorrogação, 
sem que se houvesse concluído o licenciamento ambiental das propriedades. A situação, então, exigiria a volta da vigência dos 
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embargos administrativos, com graves prejuízos econômicos e sociais, sem que para isso tivessem dado causa os produtos 
rurais.” Daí foram celebrados novos TACs, com previsões semelhantes ao primeiro. Segundo o IBAMA, não poderia tomar 
novos TACs dos interessados sem ao menos expedir uma autuação pelo descumprimento anterior, com a aplicação de multa 
simbólica. Deliberada a elaboração de novos TACs pelo IBAMA (fl. 13). Elaboração de outro TAC, reafirmando a suspensão 
dos embargos, com destaque para o “risco de ocorrer um colapso socioeconômico no município em função da significativa 
expressão das atividades agrícolas na região” (fl. 22v). Elemento subjetivo (dolo ou culpa) não caracterizado. O 
inadimplemento de 6 (seis) cláusulas pactuadas no TAC (3.1 – fls. 37/38) se deu em função de ineficiência dos próprios órgãos 
ambientais. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa. Precedentes: 1.36.000.000377/2012-01, Relator: Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva , Sessão 580, 24.6.2013, unânime; 1.36.000.000389/2012-27, de minha relatoria, Sessão 588, 4.11.2013, unânime. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
191. Processo : 1.36.000.000412/2012-83 Voto: 9802/2013 Origem: PR/TO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas a partir de ofício encaminhado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, em que noticia a possível prática de crime ambiental (Lei n.º 9.605/65, art. 68) em função de 
descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, constante do Inquérito Civil Público nº 1.36.000.000215/2008-88 
(instaurado com o intuito de buscar a regularização ambiental das propriedades rurais integrantes do Projeto Hidroagrícola de 
Lagoa da Confusão), celebrado com um proprietário de imóvel rural localizado no Município de Lagoa da Confusão – TO. O 
referido TAC tinha como objetivo buscar a regularização ambiental da referida propriedade. Revisão de arquivamento (LC n. 
75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a partir da instauração do ICP nº 1.36.000.000215/2008-88, o MPF requisitou a 
realização de vistorias em todas as propriedades pelo IBAMA, que embargou e autuou todas elas, pois nenhuma possuía 
licenciamento ambiental e muitas apresentavam ocupação em em área de reserva legal, área de preservação permanente, além de 
outros ilícitos ambientais. A partir das autuações foram promovidas ações penais e civis de atribuição do MPF, como segunda 
providência, foram celebrados TACs que previam a suspensão do embargo enquanto interessados providenciavam o 
licenciamento ambiental das propriedades. “Não houve qualquer isenção ou anistia dos ilícitos ambientais”. Ocorre que, após a 
assinatura do primeiro TAC, “houve empenho significativo dos produtores rurais, sob a coordenação de seus Sindicato no 
sentido de providenciar a regularização ambiental. Nesse ponto, deparou-se com dois problemas: a excessiva morosidade dos 
órgãos públicos envolvidos; o INCRA para certificar o georreferenciamento das propriedades; e o NATURATINS, para analisar 
e emitir pareceres quanto aos estudos ambientais. Com isso, expirou prazo previsto no primeiro TAC, mesmo após prorrogação, 
sem que se houvesse concluído o licenciamento ambiental das propriedades. A situação, então, exigiria a volta da vigência dos 
embargos administrativos, com graves prejuízos econômicos e sociais, sem que para isso tivessem dado causa os produtos 
rurais.” Daí foram celebrados novos TACs, com previsões semelhantes ao primeiro. Segundo o IBAMA, não poderia tomar 
novos TACs dos interessados sem ao menos expedir uma autuação pelo descumprimento anterior, com a aplicação de multa 
simbólica. Deliberada a elaboração de novos TACs pelo IBAMA (fl. 13). Elaboração de outro TAC, reafirmando a suspensão 
dos embargos, com destaque para o “risco de ocorrer um colapso socioeconômico no município em função da significativa 
expressão das atividades agrícolas na região” (fl. 23v). Elemento subjetivo (dolo ou culpa) não caracterizado. O 
inadimplemento de cláusulas pactuadas no TAC (3.1 – fls. 38/40) se deu em função de ineficiência dos próprios órgãos 
ambientais. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa. Precedentes: 1.36.000.000377/2012-01, Relator: Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva , Sessão 580, 24.6.2013, unânime; 1.36.000.000389/2012-27, de minha relatoria, Sessão 588, 4.11.2013, unânime. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
192. Processo : 1.12.000.000632/2008-62 Voto: 9831/2013 Origem: PR/AP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento administrativo instaurado para apurar a ocorrência de crimes contra a ordem tributária (Lei n. 8.137/90, art. 1º, 

incisos I e III). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Diligências na Receita Federal. Créditos tributários 
constituídos e submetidos a programa de parcelamento. Quitação integral da dívida. Incidência do art. 69 da Lei n. 11.941/09. 
Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
193. Processo : 1.15.000.002711/2013-63 Voto: 9790/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir de notícia anônima encaminhada por e-mail ao MPF, dando conta da ocorrência, em tese, de 

crime de moeda falsa, praticado por meio de publicação de mensagens veiculando a venda de notas falsas em rede social. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia que faz referência a um determinado link. Diligência. Página 
eletrônica retirada do “ar”. Inexistência de elementos mínimos de materialidade delitiva. Denúncia genérica, sem indicação de 
dados adicionais para a apuração dos fatos noticiados. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
194. Processo : 1.14.000.002152/2013-29 Voto: 9793/2013 Origem: PR/BA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 

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

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
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195. Processo : 1.26.004.000021/2013-56 Voto: 9795/2013 Origem: PRM – SALGUEIRO/OURICURI/PE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Crime de desobediência (CP, art. 330) decorrente de descumprimento de decisão proferida 

por Juiz Laboral, encaminhada a Gerente de instituição financeira, que determinava a transferência de valor bloqueado via 
sistema BACENJUD. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ofício encaminhado pelo Juiz do Trabalho a 
Gerente do banco que não apresenta o nome do destinatário da ordem, nem a demonstração de que a ordem fora recebida pelo 
seu destinatário. Diligência. Requisição de informações ao Juiz do Trabalho, a fim de que fossem esclarecidos os pontos 
omissos. Em resposta, foi solicitado o arquivamento do procedimento instaurado, “tendo em vista que o Banco..., apesar de toda 
a demora, cumpriu a determinação constante dos autos da referida reclamação trabalhista. Na resposta, deixou de juntar as 
cópias e informações solicitadas pelo Ministério Público Federal.” Ressalta o Procurador da República oficiante que “em razão 
da forma como foi determinada a ordem, a única desobediência em razão do atraso comprovável se refere à pessoa jurídica...”. 
Ausência de indícios mínimos de autoria. Falta de justa causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
196. Processo : 1.36.000.000637/2012-30 Voto: 9786/2013 Origem: PR/TO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento administrativo. 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 de Tocantins. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Arquivamento fundado na ausência de requisição de informações 
INDISPENSÁVEIS à propositura de ação civil pública. Noticia a il. Procuradora da República oficiante que as informações 
requisitadas não eram indispensáveis à propositura de ação civil pública, considerando, para tanto, que o inquérito civil público 
em que se apurava a aplicação de recursos financeiros federais repassados ao Município em questão, teve seu arquivamento 
homologado pela 5ª CCR. Atipicidade da conduta. Possível prática de ato de improbidade a ser analisada pela 5ª CCR. 
Homologação do arquivamento e remessa à 5ª CCR, para análise da matéria de sua atribuição.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
197. Processo : 1.17.000.002065/2013-60 Voto: 9809/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS), mediante saque irregular de benefício 

previdenciário após o óbito do titular (CP, art. 171, §3º), com o último saque indevido em 9.8.2001, causando à autarquia 
prejuízo no valor atualizado de R$ 5.485,59. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Autoria, local do fato e dolo do 
agente ignorados. Ademais, tendo em vista a pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, constata-se a 
ocorrência da 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 dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
198. Processo : 1.24.000.001240/2013-67 Voto: 9822/2013 Origem: PR/PB 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito da titular, entre os meses de agosto e novembro de 2001. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62, IV). Diligências realizadas pela Previdência Social, sem que se lograsse êxito em identificar o autor dos saques. Procurador 
ou representante legal não cadastrados. Inexistência de indícios que permitam apontar quem se beneficiou dos pagamentos 
irregulares. Fatos ocorridos no longínquo ano de 2001. Inviabilidade de novas diligências para coleta de dados que justifiquem a 
continuidade da apuração. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
199. Processo : 1.32.000.000233/2013-76 Voto: 9827/2013 Origem: PR/RR 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação. Possível crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Arrematante que não procedeu ao 

depósito da quantia no prazo estipulado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Não constatação de conduta 
delituosa. Mero inadimplemento civil, que ensejou a anulação da arrematação. Inexistência de evidências hábeis a possibilitar o 
enquadramento típico penal do fato. Precedentes: 1.35.000.001045/2013- 53, sessão 585, de 7.10.2013; 0003838-
72.2012.4.05.8400, Relatora: Raquel Elias Ferreira Dodge, sessão 579, de 20.5.2013. Homologação do arquivamento.  

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
200. Processo : 1.28.000.001438/2013-00 Voto: 9823/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato instaurada em decorrência do recebimento de cópia dos autos do inquérito civil nº 06.2011.00000950-5, do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de se investigar a prática do crime de genocídio, 
supostamente praticado em instituição de longa permanência de idosos. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). A 
“Convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio” assinada em Paris em 1948, ratificada pelo Brasil em 1951 e 
promulgada pelo Decreto n.º 30.822/1952, ocasião em que o genocídio foi declarado crime contra o Direito Internacional, 
contrário ao espírito e aos fins das Nações Unidas e que o mundo civilizado condena, comprometendo-se os signatários e 
aderentes da Convenção em prevenir e punir a prática, seja em tempos de paz ou em tempos de guerra. Contudo, os fatos 
ventilados e que se relacionam ao atendimento e tratamento dos idosos asilados em certo abrigo, não condiz com a tipicidade do 
crime de genocídio insculpido no art. 2º da referida Convenção e art. 1º, da Lei n.º 2.889/56. Esclarece o il. Procurador da 
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República oficiante não ter sido implementada uma sistemática de conduta voltada à destruição de grupo nacional, étnico, racial 
ou religioso, motivo pelo qual, mesmo diante das relevantes conclusões e indícios que possam denotar a ocorrência de condutas 
típicas carreadas nos autos, inexistindo o genocídio, não se justifica a continuidade do feito nesta esfera de investigação e 
eventual processamento perante a Justiça Federal. Noticia, ainda, que as sérias violações a direitos humanos, constatadas no 
inquérito civil da promotoria de justiça, continua sento tratada pelo Ministério Público Estadual, nos autos do inquérito civil nº 
06.2011.00000950-5. Ausência de justa causa para prosseguimento da persecução penal perante o Ministério Público Federal. 
Desnecessidade de manutenção do feito. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
201. Processo : 1.26.005.000098/2013-16 Voto: 9838/2013 Origem: PRM-GARANHUNS/PE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas para apurar a prática do 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 21.10.2004. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da 
pretensão punitiva estatal, considerando a idade da beneficiária superior a 70 anos, já que decorridos mais de 6 anos da última 
percepção indevida (CP, art. 109, inc. III, c/c o art. 115). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do 
arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
202. Processo : 1.29.004.001117/2013-20 Voto: 9800/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de benefícios de 

pensão por morte e aposentadoria por idade após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 
Últimos saques ocorridos em 14.12.1995 (aposentadoria) e 8.7.1996 (pensão por morte). 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 dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
203. Processo : 1.26.003.000023/2012-74 Voto: 9833/2013 Origem: PRM – GARANHUNS/PE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito civil público. Crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito municipal (Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, inciso VII). 

Convênio n.º 489/1999, celebrado entre o Município de Tuparetama/PE e o o extinto Instituto Nacional de Desenvolvimento do 
Desporto (Indesp), no valor de R$ 100.000,00. Verba federal. Irregularidades reconhecidas pelo Tribunal de Contas da União. 
Descumprimento do dever de prestar contas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Vigência do convênio: 
30.12.1999 a 30.3.2003. Data limite para aplicação do recursos e prestação de contas: 31.12.2004. Pena máxima de 3 (três) anos 
de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal que se consumou em 8 anos (CP, art. 109, inc. IV): 31.12.2012. Extinção da 
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
204. Processo : 1.26.005.000125/2012-70 Voto: 9828/2013 Origem: PR/SE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas a partir de declaração tomada a termo na Procuradoria da República em Garanhuns/PE, 

noticiando fatos que supostamente configurariam crime racial, por preconceito de cor (Lei n.º 7.716/89, art. 20). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Declarante que afirma ter sido abordado por Policial Federal, em operação de 
entorpecente, e que foi o único passageiro no ônibus a quem o agente pediu os documentos, atribuindo tal solicitação ao fato de 
ser o único negro presente. Quando inquirido pelo passageiro, esclareceu o Policial Federal que apenas tinha feito a solicitação 
porque era o procedimento a ser adotado e que tinha sido escolhido aleatoriamente. Como bem esclareceu a il. Procuradora da 
República oficiante, o agente limitou-se a cumprir um dever e assim procedeu, sem discriminação. Atipicidade da conduta. 
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
205. Processo : 1.00.000.012697/2013-39 Voto: 9840/2013 Origem: PRM – JUÍNA/MT 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir do envio de Relatório do Grupo Móvel para Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do 

Trabalho referente à fiscalização realizada entre o período de 14.5.2013 a 24.5.201. Fiscalização deflagrada a partir de denúncias 
colhidas pelo Ouvidor Agrário Nacional, em desfavor de madeireiras localizadas no distrito de Guatá, município de Colniza/MT. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. “(...) a fiscalização não logrou comprovar a procedência 
das denúncias que ensejaram a diligência, eis que como não havia qualquer trabalhador no local fiscalizado, não foi possível 
levantar quaisquer elementos mínimos acerca da possível prática de delitos por parte dos responsáveis/proprietários da pessoa 
jurídica fiscalizada (por exemplo, art. 149 do Código Penal – CP) e nem mesmo há nos autos notícias de descumprimento do 
Termo de Interdição, o que em tese configuraria o crime de desobediência (art. 330 do Código Penal – CP c/c art. 161, 
parágrafo quarto da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT)”. Inexistência de indícios de materialidade delitiva de qualquer 
dos crimes contra a Organização do Trabalho ou de trabalho escravo. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
206. Processo : 1.20.000.001875/2010-61 Voto: 9817/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
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 Ementa : Peças de informação em que se apura eventual prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), ante a emissão de nota 

fiscal (n.º 81322, expedida em 6.2.2007, fl. 5, anexo) sem a informação quanto à natureza transgênica da soja destinada ao 
exterior, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização de tal 
produto, vez que a informação é obrigatória. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos a ocorrência 
de crime continuado, já em apuração nos autos nº 25826-78.2010.4.01.3600, em que se apura a prática do crime de falsidade 
ideológica, no curso de uma mesma viagem pelo território nacional, em que representante legal da empresa teria apresentado a 
nota fiscal nº 81377, emitida em 7.2.2007, e outras, com a mesma irregularidade, suficiente para configurar a prática do crime do 
art. 299, do CP. Determinado o arquivamento pelo il. Procurador da República oficiante e posterior juntada ao autos nº 25826-
78.2010.4.01.3600. Desnecessidade de prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
207. Processo : 1.04.004.000491/2009-09 Voto: 9811/2013 Origem: PRR/4º REGIÃO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento de acompanhamento de convênio instaurado para apurar eventual malversação de verbas públicas federais 

referentes a convênio firmado entre município do Estado do Rio Grande do Sul e a Caixa Econômica Federal, gestora de 
Programa do Ministério da Saúde, que tem por objeto a construção de unidade básica de saúde (Decreto-Lei n. 201/67 e Lei n.º 
8.666/93). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Regularidade do convênio, com obtenção total do resultado 
almejado, dentro do plano de trabalho, ausente elemento capaz de configurar conduta típica. Ausência de indícios de 
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
208. Processo : 1.34.001.005590/2012-65 Voto: 9821/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Controle externo. Peças de informação instauradas para apurar a suposta prática de crimes praticados por Policiais Federais. 

Consta dos autos que o som de um veículo automotor, sob guarda da Polícia Federal, localizado no Complexo Água Branca 
Revisão, foi furtado e foi tentado o furto de outro veículo, nos mesmos moldes. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, 
inc. IV). Diligências. A Polícia Federal esclarece que “naquele depósito não ficam Policiais Federais, mas apenas um servidor 
administrativo e mais os seguranças de empresas contratadas para fazer a vigilância do local. Policiais Federais só se dirigem 
até aquele depósito quando vão levar veículos apreendidos, deixando-os por lá e saindo em seguida.” Autoria dos delitos não 
identificada. “Impossível extrair elementos que indiquem a participação de Policiais Federais no delito em tela, não havendo 
outras diligências que possam ser úteis ao deslinde da autoria delitiva.” Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
209. Processo : 1.20.002.000168/2013-80 Voto: 9830/2013 Origem: PRM - SINOP/MT 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Controle externo da atividade policial. Procedimento instaurado para apurar a omissão da 

Delegacia da Polícia Federal, em SINOP/MT, pela demora na instauração do referido inquérito. Revisão de arquivamento (LC n. 
75, art. 62, inc. IV). Diligências. Irregularidades não constatadas. Inquérito policial que já se encontra relatado pronto para 
oferecimento da denúncia. Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
210. Processo : 1.33.000.000688/2012-73 Voto: 9794/2013 Origem: PRM - JOINVILLE/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Controle externo da atividade policial. Inquérito civil instaurado para apurar se a obrigatoriedade de participação em cursos e 

treinamentos disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina a policiais rodoviários em dias de folga e após 
o exercício efetivo de trabalho por jornada ininterrupta de 24 horas é prática rotineira. Revisão de arquivamento (LC n. 75, art. 
62, inc. IV). Diligências. Expedição de Recomendação visando resguardar a saúde física e mental dos PRFs, a eficácia no 
desempenho das atividades policiais e efetiva capacitação com a participação em cursos e treinamentos. Informação do órgão 
fiscalizado no sentido de que acatará integralmente os termos da recomendação expedida, “bem como será editada, ainda este 
ano, ima Instrução de Serviço que regulamente a convocação de policiais rodoviários federais para participação nas 
mencionadas atividades de capacitação, que disponha, em especial, sobre as condições para comparecimento daqueles que 
estiverem em horário de folga.” Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade dos presentes o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 
211. Processo : 0000345-80.2013.4.05.8100 (0076/2012) Voto: 9759/2013 Origem: JF/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE PEDOFILIA. PUBLICAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO 

ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DE PÁGINAS DA INTERNET. LEI Nº 8.069/90, ART. 241-A. 
MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, 
INC. IV. FATOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE OUTRO APURATÓRIO, JÁ ARQUIVADO. BIS IN IDEM NÃO 
EVIDENCIADO. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS, APTAS A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO 
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DAS INVESTIGAÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO PARQUET FEDERAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de pedofilia, descrito no art. 241-A da Lei nº 
8.069/90 (ECA), consistente na publicação de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes por meio de páginas da 
internet. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que os fatos relacionados com um dos 
investigados foram também objeto do IPL nº 476/2009 (Autos nº 0006773-20.2009.4.05. 8100), que tramitou perante o Juízo da 
12ª Vara Federal do Ceará e já arquivado, não havendo novas circunstâncias aptas a justificar o prosseguimento das investigações. 
3. O Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará, ao fazer o confronto entre o presente feito e o IPL nº 476/2009, constatou que os 
apuratórios tratam de fatos distintos, razão pela qual indeferiu o pedido de arquivamento. 
4. A partir da leitura mais atenta dos autos, verifica-se que os fatos ora apurados não constituíram, em toda sua extensão, objeto do 
IPL nº 476/2009 (Autos nº 0006773-20.2009.4.05.8100), que teve curso perante o Juízo da 12ª Vara Federal do Ceará e restou 
arquivado por ausência de indícios de autoria e de materialidade delitivas. 
5. Segundo o Juízo de origem, observa-se no caso, com clareza, “que o Inquérito Policial nº 0006773-20.2009.4.05.8100 (IPL nº 
476/2009), restringiu-se a apurar denúncia de divulgação de arquivos de conteúdo pedófilo no site A e que os exames técnicos em 
tal site realizaram-se nos dias 14/4/2009 e 15/4/2009, enquanto que o presente inquérito apura denúncia de divulgação de arquivos 
de conteúdo pedófilo nos sites B, C e A, os quais, conforme informação policial, continuavam ativos em fevereiro de 2012”. 
6. Logo, como bem ressaltou o magistrado processante, “não se pode afirmar que o Inquérito Policial nº 0006773-
20.2009.4.05.8100 (IPL nº 476/2009), que tramitou na 12ª Vara Federal/SJCE, arquivado em maio de 2011, tratou dos mesmos 
fatos. 
7. Merece ainda realce o fato de que não houve identificação alusiva ao titular do domínio do site C, apesar de mencionado seu IP, 
cabendo à autoridade policial diligenciar nesse sentido, pois dita página eletrônica também remete o usuário a outros sites que 
contém material pedófilo. 
8. Designação de Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
212. Processo : 0014257-84.2013.4.01.3500 Voto: 9760/2013 Origem: JF/GO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. LEI Nº 8.137/90, ARTS 1º E 2º. 

MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, 
INC. IV). PROMOÇÃO MINISTERIAL FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM SEDE DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
HIPÓTESE DE SOBRESTAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. INCIDÊNCIA, MUTATIS MUTANDIS, DO ENUNCIADO Nº 
19 DA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA ACOMPANHAR O 
DESFECHO DA MATÉRIA E, EM CASO DE INDEFERIMENTO DO PLEITO DA CONTRIBUINTE INVESTIGADA NA 
ESFERA JUDICIAL, PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de sonegação fiscal, previsto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 
8.137/90, supostamente praticado por contribuinte que, nas suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa 
Física dos exercícios 2007-2009, informou valores de rendimentos inferiores aos efetivamente recebidos a título de pensão 
alimentícia. 
2. O Procurador da República oficiante postulou o arquivamento dos autos fundado na suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário em virtude de decisão judicial proferida em sede de antecipação de tutela, reconhecendo a falta de justa causa para a 
manutenção do presente inquérito policial. 
3. O Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Goiás discordou das razões apresentadas pelo representante ministerial, pois, “como 
a suspensão da exigibilidade do crédito se deu já após instaurado o inquérito policial, deve este ser suspenso e não arquivado”. 
4. Considerando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de decisão judicial, impõe-se a suspensão da 
pretensão punitiva do Estado. Inexistindo quitação dos tributos devidos, deve ocorrer a suspensão da fluência do prazo 
prescricional até que se resolva no âmbito judicial o deslinde da matéria sobre a validade dos lançamentos fiscais. 
5. Se o deferimento da antecipação da tutela, como no caso, se deu após a instauração do inquérito policial, certo é que o 
procedimento investigatório deve ser paralisado no estágio em que se encontra, não podendo prosseguir. De outra parte, não 
devem ser desconstituídos quaisquer atos praticados neste IPL, tampouco há razão para o seu arquivamento, pois a medida 
correta é a sua suspensão, na fase em que se encontra. A qualquer tempo, indeferido o pleito da contribuinte e mantidos os 
lançamentos fiscais constantes do auto de infração, possível é prosseguir na persecução penal. 
6. Em verdade, ante a ocorrência do lançamento fiscal definitivo, não há falar em suspensão da punibilidade, pois a decisão 
judicial cível que suspende a cobrança do crédito só pode ser discutida como possível questão prejudicial facultativa, nos termos 
do art. 93 do Código Processo Penal, o que demanda pronunciamento do juízo criminal. Sem uma decisão nesse sentido, deve 
seguir a persecução penal. Trata-se, aqui, de aplicação do postulado da independência entre as instâncias penal, civil e 
administrativa. 
7. Reiteração, mutatis mutandis, do Enunciado nº 19 da 2ª CCR: “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”. 
8. Designação de outro Membro do Parquet Federal para acompanhar o desfecho da questão sub judice e, caso levantada a causa 
de suspensão da exigibilidade do crédito, prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 
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213. Processo : 0001681-29.2013.4.03.6111 Voto: 9761/2013 Origem: JF-MARÍLIA/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90, ART. 1º. MPF: PEDIDO 

DE ARQUIVAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUPOSTAMENTE CONSTITUÍDO SEM CONSIDERAR-SE A ORIGEM 
DAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS CRÉDITOS NAS CONTAS DO INVESTIGADO. DOLO NÃO EVIDENCIADO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. SUJEITO PASSIVO INTIMADO 
PARA COMPROVAR A ORIGEM DOS RECURSOS. DOCUMENTOS PERTINENTES NÃO APRESENTADOS. 
OMISSÃO DE RENDIMENTOS LEGALMENTE PRESUMIDA. LEI Nº 9.430/96, ART. 42. REGULAR CONSTITUIÇÃO 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRIME MATERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. 
ALEGADO QUADRO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE QUE EXIGE AMPLA 
DILAÇÃO PROBATÓRIA, SOMENTE POSSÍVEL NO ÂMBITO JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA 
AMPLA DEFESA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR 
NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência de crime de sonegação fiscal, tipificado no art. 1º da 
Lei nº 8.137/90, supostamente praticado por investigado surpreendido por ocasião da “Operação Oeste”, com expressiva 
quantidade de joias e bens afeitos, que avaliados, evidenciariam rendimento incompatível com valores declarados à Receita 
Federal do Brasil. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender ausente a demonstração clara do 
elemento subjetivo do crime, não havendo justa causa para dar prosseguimento à persecução penal, pois o crédito tributário foi 
constituído sem levar em conta a origem das entradas e, tampouco, as saídas dos créditos verificadas nas contas bancárias do 
sujeito passivo. Para o membro do MPF, “embora pautado nas normas de regência, o dito procedimento fiscal, de origem 
duvidosa, não reflete a realidade fiscal do investigado, não podendo servir de substrato à eventual persecução penal. Isso porque 
a 'presunção' bastante útil na seara tributária, não pode/deve ser utilizada como fundamento de comando condenatório de 
natureza penal”. 
3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Marília/SP, por seu turno, discordou do pronunciamento ministerial, consignando que a 
“presunção legal de omissão de rendimentos e a alegada 'origem duvidosa' do procedimento fiscal não detêm força suficiente 
para o arquivamento de uma investigação, pois nesta fase, a dúvida favorece a sociedade e não o investigado”. Para o 
magistrado, mesmo que a sentença condenatória proferida em desfavor dos policiais federais pelo desvio de mercadorias venha a 
ser confirmada, tal fato não isenta o investigado de comprovar a origem dos valores encontrados em suas contas bancárias e a 
simples alegação de dificuldades financeiras não tem o condão de afastar, na fase investigatória, eventual responsabilidade penal. 
4. Não há, na espécie, elementos aptos a fazer concluir pela ausência total de indícios da existência de crime de sonegação fiscal. 
5. O arquivamento do inquérito exige a demonstração extreme de dúvidas, primo oculi, de que não há crime, o que, saliente-se, 
não é possível afirmar no caso vertente, pelo acervo probatório que guarnece o presente feito, até porque, como ressaltado pelo 
Juízo de origem, o investigado foi devidamente intimado para comprovação da origem dos recursos creditados em suas contas 
bancárias, não tendo apresentado documentos aptos a esclarecer a origem dos créditos. 
6. Como o sujeito passivo não logrou comprovar a origem daqueles créditos, restou caracterizada a presunção legal de omissão 
de rendimentos, que foi tributada nos autos do procedimento fiscal, em consonância com o art. 42 da Lei nº 9.430/96. Somente 
após tal providência foi constituído o crédito tributário. 
7. É certo que, sendo tributável toda renda e proventos de qualquer natureza a partir da aquisição da disponibilidade econômica 
ou jurídica, o depósito em conta corrente firma presunção juris tantum da disponibilidade – e, pois, da tributabilidade – do 
numerário do seu titular, cuja prova em contrário efetivamente incumbe à defesa, mormente porque houve constituição definitiva 
do crédito tributário no processo administrativo fiscal, o que é suficiente para se afirmar a existência de suporte indiciário 
mínimo de autoria e materialidade para a persecução penal. Aplica-se, a contrario sensu, o enunciado nº 24 da Súmula 
Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
8. Por outro lado, a causa supralegal de exclusão da culpabilidade em face das dificuldades financeiras do investigado, 
asseverada pelo representante ministerial, não prescinde de ser demonstrada de fato, não bastando a simples afirmação graciosa, 
destituída de documento idôneo ou prova pericial capaz de evidenciar, no âmbito judicial, sob o crivo do contraditório e da 
ampla defesa, a inexigibilidade de conduta diversa. 
9. Designação de Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
214. Processo : 2004.51.10.008616-3 (603/2004) Voto: 9762/2013 Origem: JF-SÃO JOÃO DE MERITI/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90, ART. 1º. MPF: PEDIDO 

DE ARQUIVAMENTO. IMINÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 
75/93, ART. 62, INC. IV. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 
CCR. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INVESTIGADOS QUE 
TERIAM EXERCIDO, DE FATO, A ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática de crimes contra a ordem tributária, tipificados nos arts. 
1º, inc. I, e 2º, inc. I, da Lei nº 8.137/90, atribuídos aos representantes de pessoa jurídica estabelecida no município de São João 
de Meriti/RJ. 
2. Consta dos autos que os tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos alcançam o montante estimado de quinze 
milhões de reais. O crédito tributário, constituído definitivamente em 30/12/2002, nunca foi pago, tampouco parcelado. 
3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a realização de diligências (exame 
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pericial nas assinaturas apostas nas procurações e documentos bancários e oitiva de pessoas que teriam trabalhado na empresa) 
para amealhar indícios de autoria seria despicienda, “frente à iminência da prescrição em abstrato do crime”, tendo em vista que 
os fatos se deram há mais de 15 (quinze) anos e a “constituição definitiva do crédito ocorreu em 2002”. Consignou, ainda, a 
eventual prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsidade ideológica. 
4. O Juízo da 6ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ discordou do pronunciamento ministerial, ressaltando que o conjunto 
probatório reunido nos autos revela indícios da autoria delitiva, pois os indiciados teriam exercido, de fato, a administração da 
empresa. No que concerne à alegada prescrição, enfatizou que a pena máxima prevista no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90 é de 5 
(cinco) anos de reclusão, de modo que a pretensão punitiva prescreve em 12 (doze) anos, o que somente ocorrerá em outubro de 
2014, “não podendo ser considerado evento iminente”. 
5. Não há falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de sonegação fiscal descrito no art. 1º, inc. I, da 
Lei nº 8.137/90. A prescrição ocorre em 12 (doze) anos, na forma do que disciplina o art. 109, inc. III, do Código Penal, e a 
fluência do prazo prescricional tem início somente após a constituição do crédito tributário, o que se dá com o término do 
procedimento administrativo-fiscal e o lançamento definitivo. 
6. No caso, não se deu a extinção da punibilidade haja vista que o crédito tributário teve a sua constituição definitiva em 
30/10/2002 e o lapso temporal superior ao acima referido somente ocorrerá em outubro de 2014, “não podendo ser considerado 
evento iminente”. 
7. Aplicação do enunciado nº 28 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão: “Inadmissível o reconhecimento da extinção da 
punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo 
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência”. 
8. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com 
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. 
9. De outra parte, não há, na espécie, elementos aptos a fazer concluir pela total ausência de indícios da autoria do crime de 
sonegação fiscal. O acervo probatório reunido nos autos indica que um dos investigados – já falecido – exercia a direção da 
empresa investigada. Porém, dois outros indiciados teriam exercido, de fato, a administração da pessoa jurídica e, embora 
tenham negado a gerência, tal circunstância pode ser retratada em sede judicial, mediante realização de exame pericial nas 
assinaturas apostas nas procurações e documentos bancários, bem como oitiva de pessoas que teriam trabalhado na empresa. 
10. Designação de Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
215. Processo : 0003423-19.2013.4.01.3307 Voto: 9705/2013 Origem: JF/BA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL (CPP, ART. 28). JORNALISTA IMPEDIDO POR 
POLICIAIS FEDERAIS DE REGISTRAR IMAGENS DE INCIDENTE ENVOLVENDO ESTES E AGENTES DO 
SINTRANS. POSSIBILIDADE DE A CONDUTA CONFIGURAR CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE 
CONSISTENTE EM ATENTADO A DIREITOS E GARANTIAS LEGAIS ASSEGURADOS AO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL (LEI Nº 4.898/65, ART. 3º, “J”). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação para apurar possível crime de abuso de 
autoridade consistente no fato de que jornalista se viu impedido por agentes da Polícia Federal de registrar imagens de incidente 
envolvendo estes e agentes da SINTRANS. 

2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito considerando que “ocorreu apenas uma 
discussão, um desentendimento, que, pelas provas apresentadas, não teve o condão de caracterizar abuso de 
autoridade”. 

3. Discordância do Juízo Federal, entendendo que o arquivamento deu-se com base apenas na versão da Polícia Federal e que 
não foram empreendidas diligências tendentes a melhor elucidar os fatos, de tal modo que o arquivamento seria prematuro. 
4. Com efeito, o arquivamento em análise tomou em consideração especialmente a versão declinada pelo agente da Polícia 
Federal envolvido no caso sem que tenham sido, porém, realizadas diligências que pudessem melhor esclarecer os fatos 
investigados, a exemplo da oitiva do representante perante o órgão ministerial. De outro tanto, é de se ver que a versão do agente 
contrapõe-se de forma relevante à do representante, segundo quem aquele o teria impedido de filmar o ocorrido e o agarrado pela 
camisa, dado voz de prisão e conduzido à viatura, momento em que outros agentes haveriam se desculpado e argumentado que o 
colega havia se equivocado. 
5. Os fatos narrados podem constituir, em tese, atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício da profissão de 
jornalista, crime de abuso de autoridade previsto no art. 3º, “j”, da Lei nº 4.898/65. 

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 a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 
 
216. Processo : 5001895-85.2013.4.04.7119 Voto: 9694/2013 Origem: JF/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334 DO CP). FLAGRANTE DE AGENTES NA 

POSSE DE 38 (TRINTA E OITO) E 62 (SESSENTA E DOIS) PACOTES DE CIGARRO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(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 Notícia de Fato instaurada a partir da remessa de dois dossiês da Delegacia da Polícia Federal em Santa Maria/RS 
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para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 334 do Código Penal, tendo em vista a apreensão na posse dos 
investigados de 10(dez), 38 (trinta e oito) e 62 (sessenta e dois) pacotes 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 no princípio da insignificância. 
3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Cachoeira do Sul deferiu o pedido de arquivamento em relação a um dos investigados e 
indeferiu em relação aos outros dois, que portavam 38 (trinta e oito) e 62 (sessenta e dois) pacotes de cigarro de origem 
estrangeira. 
4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à 
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
5. Com efeito, não há como ser considerada irrelevante a conduta de quem possui a quantidade mencionada de cigarros 
importados irregularmente. 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
217. Processo : 0011412-33.2013.4.03.6181 Voto: 9704/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334 DO CP). FLAGRANTE DE AGENTE NA POSSE 

DE 5.500 (CINCO MIL E QUINHENTOS) MAÇOS DE CIGARRO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (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 Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 334 do Código Penal, tendo em vista a 
apreensão na posse do ora investigado de 5.500 (cinco mil e quinhentos) maços de cigarro, todos de origem estrangeira, sem a 
documentação comprobatória de importação regular. 
2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito ao argumento de que “o valor sonegado é irrisório, 
não justificando a persecução criminal, sendo esse o tratamento que o STF tem dado, desde que o montante seja inferior a R$ 
10.000,00, conforme artigo 20 da Lei nº 10.522/02”.  
3. O Juízo da 1º Vara Federal Criminal de São Paulo/SP 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 da insignificância, 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 5.500 (cinco mil e quinhentos) 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
218. Processo : 5007521-79.2012.4.04.7100 Voto: 9703/2013 Origem: JF/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331). MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO 

FEDERAL: INDEFERIMENTO (CPP, ART. 28). OFENSAS DIRIGIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS DO 
IBAMA POR TELEFONE. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DESACATO. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE 
A CONDUTA CONFIGURAR O CRIME DE INJÚRIA MAJORADA (CP, ART. 140 C/C ART. 141, II). 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de desacato (CP, art. 331) tendo em vista que advogado 
teria ofendido verbalmente, por telefone, dois servidores públicos do IBAMA. 

2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito considerando que a prova do crime estaria 
prejudicada, já que a contraposição do suposto autor às afirmações das vítimas seria suficiente para refutá-las, e que 
eventual condenação dependeria da confissão do acusado. 

3. Discordância do Juízo Federal, que vislumbrou elementos do crime de desacato ou, quando menos, do crime de injúria 
majorada (CP, art. 140, c/c art. 141, II). 
4. Insubsistência da tese encampada pelo membro do Parquet Federal, porquanto somente o desenvolvimento da persecução 
penal e da instrução probatória será suficiente para melhor elucidar o fato investigado, sendo prematuro afirmar de antemão que 
as provas são insuficientes a eventual condenação. 
5. Doutrina e jurisprudências pátrias majoritárias no sentido de que ofensas irrogadas por telefone não configuram o crime de 
desacato, para cuja ocorrência se requer que a ofensa seja dirigida na presença do ofendido.  
6. A conduta investigada indica, porém, a possível ocorrência do crime de injúria majorada (CP, art. 140 c/c art. 141, II). 

7. 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 a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 
 
219. Processo : 5008508-87.2013.4.04.7001 Voto: 9692/2013 Origem: JF/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO. 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº. 75/93, ART. 62, IV). VALOR DO TRIBUTO 
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SUPERIOR A R$ 10.000,00 E INFERIOR A R$ 20.000,00. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar a 
ocorrência do crime de descaminho, do qual teria resultado o não pagamento de tributos federais no aporte de R$ 
14.379,38. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 
Discordância do Magistrado.  
3. A Portaria nº. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, determina, em seu artigo 1º, o não ajuizamento 
de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional cujo valor consolidado é igual ou inferior a R$ 20.000,00. 
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, com base nas disposições do art. 20 da Lei n. 
10.522/02, aplicam o princípio da insignificância ao crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, 
apenas quando o débito fiscal não é superior a R$ 10.000,00 (STJ, REsp 1112748/TO, Terceira Seção, DJe 
13/10/2009; STF, HC 96976, DJe de 8/5/2009). 
4. Assim, não obstante as disposições da Portaria n. 75/2012/MF, esta câmara tem aplicado o entendimento ora firme 
na jurisprudência pátria, no sentido de reconhecer a insignificância nos crimes de descaminho apenas quando o valor 
do tributos iludidos não ultrapassar o montante de R$ 10.000,00 e não houver reiteração de conduta. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
220. Processo : 2007.51.01.814100-0 Voto: 9701/2013 Origem: JF/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). MPF: 

ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: INDEFERIMENTO (CPP, ART. 28). PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU 
VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR. ENUNCIADO Nº 438 DA SÚMULA DO 
STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de falso testemunho que teriam sido praticados por 
testemunhas em depoimentos prestados perante o Juízo da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 
2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito com fundamento na prescrição da pretensão punitiva 
estatal em perspectiva. Discordância da Magistrada. 
3. Aplicação do enunciado nº 28 desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (“Inadmissível o reconhecimento da extinção da 
punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo 
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência”) e da Súmula nº 438 do STJ (“É inadmissível a extinção da punibilidade 
pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do 
processo penal”). 

4. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 
 
221. Processo : 0011250-38.2013.4.03.6181 Voto: 9697/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE 

SEMENTES DE CANNABIS SATIVA LINNEU. ARQUIVAMENTO FUNDADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NO FEITO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 
11.343/2006, tendo em vista que o investigado teria importado sementes de planta da espécie Cannabis Sativa, vulgarmente 
conhecida como maconha. 
2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que a conduta é atípica, seja porque 
inexistente nas sementes o princípio ativo “THC”, seja porque não podem ser consideradas matéria-prima, insumo ou produto 
químico destinado à preparação de drogas. Assevera, ademais, que, quanto ao possível crime de contrabando das sementes, há de 
ser aplicado o princípio da insignificância. 
3. O Juiz Federal indeferiu o pedido de arquivamento à consideração de que as sementes podem ser consideradas matéria-prima 
para produção de maconha, de modo que a conduta investigada é, em tese, típica. 
4. A ausência de princípio ativo nas sementes não implica a atipicidade da conduta, posto que, conforme assentado no Laudo 
Pericial juntado aos autos, a despeito disso, “a planta Cannabis sativa L., que pode se originar dos frutos questionados, está 
relacionada na lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas”. Dessa forma, as sementes 
devem ser consideradas matéria-prima para a produção de drogas, de modo que a conduta se conforma, em princípio, ao delito 
previsto no art. 33, § 1º, I, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06.  
5. Designação de outro membro do Parquet Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
222. Processo : 0012040-22.2013.4.03.6181 Voto: 9696/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE 
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SEMENTES DE CANNABIS SATIVA LINNEU. ARQUIVAMENTO FUNDADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NO FEITO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 
11.343/2006, tendo em vista que o investigado teria importado sementes de planta da espécie Cannabis Sativa, vulgarmente 
conhecida como maconha. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que a conduta é atípica, seja porque 
inexistente nas sementes o princípio ativo “THC”, seja porque a quantidade de sementes importadas é irrisória. 
3. O Juiz Federal indeferiu o pedido de arquivamento à consideração de que as sementes podem ser consideradas matéria-prima 
para produção de maconha, de modo que a conduta investigada é, em tese, típica. 
4. A ausência de princípio ativo nas sementes não implica a atipicidade da conduta, posto que, conforme assentado no Laudo 
Pericial juntado aos autos, a despeito disso, “a planta Cannabis sativa Linneu – que pode se originar dos frutos questionados – 
está relacionada na lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas”.  
5. Ademais, independentemente de a importação das sementes ter sido para cultivo para consumo próprio ou para posterior 
revenda da substância entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, 
conformando-se, em princípio, ao delito previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06. A apuração cabal da finalidade da 
importação das sementes deve ser feita em Juízo, até porque a pequena quantidade de sementes pode gerar grande número de 
plantas e de substância, de tal sorte que o arquivamento mostra-se prematuro. 
6. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
ORIGEM INTERNA 
 
NÃO PADRÃO 
223. Processo : 1.34.001.002134/2013-44 Voto: 9764/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. CP, ART. 169, 

PAR. ÚNICO, INC. II. RELATO DE QUE UM MECÂNICO DE AVIÕES ESTARIA ANUNCIANDO EM SITE DE 
COMPRAS COISAS ENCONTRADAS NO INTERIOR DE AERONAVES. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO (ENUNCIADO 
Nº 32 DA 2ª CCR). NOTÍCIA DE ILÍCITO PERPETRADO A BORDO DE AERONAVE. CF, ART. 109, IX. INDÍCIOS DE 
CRIME DE DESCAMINHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime anônima recebida por meio do sistema Digi-Denúncia, 
noticiando suposta prática do crime de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, parágrafo único, inc. II, do Código 
Penal. 
2. Consta da referida comunicação que um mecânico de aviões estaria anunciando em site de compras (mercado livre) coisas que 
encontra no interior de aeronaves, vendendo os objetos ao invés de devolvê-los. 
3. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por não vislumbrar interesse a justificar a 
manutenção do feito no âmbito federal, uma vez que não se trata de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse 
da União, de suas autarquias ou empresas públicas. 
4 “Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência 
da Justiça Militar” (art. 109, IX, da CF). 
5. “O fato de encontrar-se a aeronave em terra não afeta a circunstância de a prática criminosa ter-se verificado no seu interior”. 
Precedentes do STJ. 
6. De outra parte, a extensa e diversificada relação de produtos eletrônicos anunciados no site compras evidencia a existência, no 
caso concreto, de fortes indícios de possível configuração do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP, e não apenas 
mera apropriação de coisa achada no interior de aeronave pousada. 
7. Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do MPF para dar prosseguimento à persecução 
penal. 

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

 
224. Processo : 1.34.011.000077/2013-40 Voto: 9765/2013 Origem: PRM-SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTOS CRIMES DE FALSO TESTEMUNHO E DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITO 

ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA (CP, ARTS. 342 E 203). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO 
(ENUNCIADO Nº 32-2ª CCR). AUSÊNCIA DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA 
EM JUÍZO. TESTEMUNHO QUE EM NADA INFLUENCIOU O DESLINDE DA DEMANDA TRABALHISTA. 
CONTRADIÇÃO PONTUAL. DOLO NÃO EVIDENCIADO. EVENTUAL CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS. CF, ART. 109, VI, 1ª PARTE. 
INEXISTÊNCIA DE RESSALVAS. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM TAIS DELITOS. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO AO DELITO DO ART. 342 DO CP E NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO NO TOCANTE À INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 203 DO CP. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de ofício do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Diadema/SP, noticiando 
possível ocorrência de irregularidades verificadas no curso de reclamatória. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por entender que o fato noticiado teria atingido 
somente um trabalhador, cuidando-se de mera lesão a direito individual, tipificada no art. 203 do Código Penal. Em nova 
manifestação, atendendo a despacho deste Relator, o Membro oficiante reputou não configurado o crime de falso testemunho em 
face da ausência do dolo e de potencialidade lesiva na conduta do agente. 
3. No presente caso, observa-se que os investigados, ao serem ouvidos como testemunhas em processo judicial, não tiveram 
intenção de falsear a verdade, o que descaracteriza o dolo da conduta. Além disso, na sentença trabalhista, determinou-se o parcial 
acatamento do pedido de horas extras, considerando a jornada de trabalho anotada nos controles de ponto. 
4. 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 art. 109 da Constituição Federal não o faz. 
5. Homologação do arquivamento quanto ao crime de falso testemunho e não homologação do declínio de atribuições e designação 
de outro Membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal no que se refere ao crime de frustração de direito 
trabalhista. 

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

 
225. Processo : 00225/2009 Voto: 9767/2013 Origem: PRM-SANTARÉM/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E/OU USO DE 

DOCUMENTO FALSO. CP, ARTS. 171, 299 E 304. INSERÇÃO, COMO SÓCIOS, EM CONTRATO SOCIETÁRIO, DE 
PESSOAS SEM VÍNCULO COM A EMPRESA ('LARANJAS'). EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DECLÍNIO 
DE ATRIBUIÇÃO (ENUNCIADO Nº 33 DA 2ª CCR). PERSISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE AS FRAUDES APURADAS 
EM RELAÇÃO AOS REAIS PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA INVESTIGADA TENHAM VIOLADO DIRETAMENTE 
SERVIÇOS E INTERESSES DA UNIÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e/ou uso 
de documento falso (CP, arts. 171, 299 e 304), relacionados com a utilização de terceiros (“laranjas”) para alteração de contrato 
social de empresa de comércio e exportação de madeira, em nome da qual constam débitos tributários no âmbito da Receita 
Federal do Brasil, bem como débitos inscritos em Divida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, Subseção de Santarém/PA. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições, ressaltando que, de acordo com informações da 
Receita Federal do Brasil, existem vários débitos em nome da empresa investigada, inscritos em dívida ativa da União, mas que 
já foram objeto de confissão por meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), não havendo 
representação fiscal para fins penais em face da contribuinte e, portanto, ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou 
de suas entidades. 
3. No presente caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santarém/PA aponta a existência de diversos débitos 
tributários em nome da empresa investigada, tanto no âmbito da própria Receita como inscritos em Dívida Ativa da União, 
administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
4. Ainda que não tenha havido representação fiscal para fins penais, persistem nos autos indícios de que as fraudes apuradas em 
relação aos reais proprietários da empresa investigada tenham afrontado diretamente serviços e interesses da União. 
5. Assim, sem prejuízo do envio de cópias ao Ministério Público Estadual, faz-se necessário o prosseguimento da apuração no 
âmbito federal para elucidar possível apresentação de documentos falsos perante a Receita Federal, bem como eventuais 
prejuízos acarretados aos processos de cobrança – judicial ou extrajudicial – dos créditos existentes. 
6. Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento à persecução criminal. 

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

 
226. Processo : 0451/2009 Voto: 9842/2013 Origem: PR/PB 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO 

PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART. 19). MPF: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. 
LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, 
consistente na obtenção fraudulenta de financiamento destinado à aquisição de um veículo. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições em favor do Ministério Público Estadual por 
entender que o caso retrata a figura típica prevista no art. 171 do Código Penal, tendo como vítima instituição financeira privada. 
Consignou que o crime descrito no art. 19 da Lei nº 7.492/86 refere-se a financiamento que tenha destinação específica e se 
relacione com operações vinculadas às diretrizes do Estado. 
3. Verifica-se que, no caso, o contrato de mútuo restou celebrado com finalidade certa, consistente na aquisição de automóvel, 
fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 
4. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação específica e vinculada – com recursos públicos 
ou não, concedidos por instituições públicas ou privadas – configura o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 (e não o de 
estelionato), cabendo à Justiça Federal processar e julgar o crime em apuração. Precedentes do STJ (CC nº 112.244-SP e CC nº 
121.224/SC). 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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5. Por outro lado, como ressaltado nos autos do Processo nº 5001850-50.2013.4.04.7000, oriundo do Juízo da 3ª Vara Federal 
Criminal de Curitiba/PR, “no caso em apreço, ainda que se possa sustentar que a lesão ao bem jurídico tutelado (higidez do 
Sistema Financeiro Nacional) não seja muito expressiva, em face exclusivamente do valor monetário do financiamento obtido, 
não se pode considerar como reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, mediante a utilização 
de documentos sabidamente falsos, obtém financiamento bancário com o prévio e deliberado intuito de não adimplir as 
prestações avençadas. Ainda, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico deve ser analisada sob uma perspectiva aumentada, 
considerando-se a totalidade do sistema. Isso porque a fraude perpetrada pelo agente, ainda que de pequena monta, se 
considerado o potencial econômico das instituições financeiras, impacta a estabilização do sistema como um todo”. 
6. “A prática de crimes dessa natureza tem se tornado cada vez mais comum. Logo, a ausência de repressão penal em casos 
como o presente implica a vulneração do bem jurídico tutelado pela norma em comento, já que a análise dos seus efeitos, numa 
perspectiva coletiva, indica grave lesão ao bem jurídico que norma objetiva proteger”. 
7. Competência da Justiça Federal. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 
penal. 

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

 
227. Processo : 1.30.001.004983/2013-81 Voto: 9893/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO REALIZADA PELO ARSENAL DE 

GUERRA, ORGANIZAÇÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REVISÃO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CÂMARA). NÃO OCORRÊNCIA DE 
OFENSA AOS BENS JURÍDICOS PREVISTOS NO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO. CRIME DE NATUREZA 
COMUM. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar supostas irregularidades em certame licitatório realizado pelo 
Arsenal de Guerra, organização militar do Exército Brasileiro, no município do Rio de Janeiro, bem como possíveis 
fraudes envolvendo a venda de autos de infração relativos a perdimento de mercadorias, com relevação da pena 
administrativa e o desembaraço dos bens junto à Receita Federal no Porto do Rio de Janeiro, mediante documentação 
falsificada. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições, ressaltando que as supostas fraudes 
em licitação no Arsenal de Guerra teriam sido praticadas em detrimento do patrimônio particular, no âmbito da 
administração militar, “o que é determinante para a qualificação da conduta como crime militar”, nos termos do art. 9º, 
inc. III, alínea 'a', do CPM. Quanto às possíveis fraudes em procedimentos de desembaraço de mercadorias objeto de 
relevação de pena de perdimento, determinou o envio dos autos originais à Polícia Federal, com requisição de 
inquérito policial pela eventual prática dos crimes de falsidade, corrupção ativa e/ou corrupção passiva. 
3. A jurisprudência pátria, “inspirada na tendência mundial de restringir ou, sob viés radical, de suprimir a 
competência castrense para julgar civis em tempo de paz - vem evoluindo no sentido de sujeitar à competência da 
Justiça Militar somente os civis cujas condutas violem bens jurídicos tipicamente associados à função castrense, tais 
como a defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem” (STF, HC nº 114.559 MC, 
Relator Min. LUIZ FUX, DJe: 18/09/2012). 
4. “Tendência que se registra, modernamente, em sistemas normativos estrangeiros, no sentido da extinção (pura e 
simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da exclusão de civis da jurisdição penal militar: Portugal 
(Constituição de 1976, art. 213, Quarta Revisão Constitucional de 1997), Argentina (Ley Federal nº 26.394/2008), 
Colômbia (Constituição de 1991, art. 213), Paraguai (Constituição de 1992, art. 174), México (Constituição de 1917, 
art. 13) e Uruguai (Constituição de 1967, art. 253 c/c Ley nº 18.650/2010, arts. 27 e 28)” (STF, HC nº 106.171/AM, 
2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe: 13/04/2011). 
5. Nada há nos autos que revele a vontade dos investigados de se voltarem contra as Forças Armadas, tampouco de 
impedir a continuidade de eventual operação militar ou atividade genuinamente castrense. 
6. Assim, as condutas ilícitas em apuração não traduzem ofensa àqueles bens jurídicos previstos no art. 142 da 
Constituição (defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem). São, portanto, crimes de 
natureza comum, da competência da Justiça Federal e, consequentemente, de atribuição do Ministério Público Federal. 
7. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução criminal. 

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

 
228. Processo : 1.33.009.000059/2013-44 Voto: 9848/2013 Origem: PRM-JOINVILLE/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVISÃO DE DECLÍNIO 

(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). PROMOÇÃO DE DECLÍNIO FUNDADA NA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA A 
ECONOMIA POPULAR. INDÍCIOS DE POSSÍVEIS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI Nº 
7.492/86, ARTS. 5º, 6º E 7º. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
1. Procedimento instaurado a partir de mensagens eletrônicas, 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 
crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX), que não atrai a competência da Justiça Federal. 
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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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
229. Processo : 1.33.005.000448/2013-18 Voto: 9849/2013 Origem: PRM-JOINVILLE/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. 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 mensagens eletrônicas, 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
230. Processo : 1.25.005.000667/2013-61 Voto: 9851/2013 Origem: PRM-LONDRINA/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 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 
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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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
231. Processo : 1.34.001.005692/2013-61 Voto: 9853/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. 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 
CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INDÍCIOS DE POSSÍVEIS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 5º, 6º E 7º. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
1. Procedimento instaurado a partir de 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 os fatos relatados configuram, em tese, o 
crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX), que não atrai a competência da Justiça Federal. 
3. Esta Câmara tem entendido que, nos casos em que há mera permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas 
(Piramides ou Ponzi), sem indícios de crimes federais, é atribuição do Ministério Público Estadual a apuração do feito, por se 
tratar de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX), em consonância com a Súmula nº 498 do STF 
(Procedimento MPF nº 1.29.000.001676/2013-70, unânime, julgado na 582ª Sessão, realizada em 19/08/2013). 
4. Ocorre, todavia, que existem modelos mais sofisticados de pirâmides financeiras que buscam simular estruturas legítimas a 
fim de afastar as suspeitas das potenciais vítimas e das autoridades. 
5. Uma vez identificados indícios da prática de pirâmide mais moderna, independentemente da forma utilizadas por essas 
empresas para camuflarem seus reais intuitos de captação de dinheiro, os contratos ou títulos emitidos por elas constituem 
verdadeiro instrumento de investimento coletivo sendo, portanto, necessário o registro na CVM, na forma do art. 19, caput e § 
3º, da Lei 6.385/76. Tais empresas devem ser equiparadas às instituições financeiras para fins penais, nos termos do art. 1º da Lei 
nº 7.492/86. 
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 designação de outro Membro para prosseguir na 
persecução penal. Remessa dos autos ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo, considerando a 
localidade da sede da empresa investigada. 

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

 
232. Processo : 1.34.001.006341/2013-78 Voto: 9855/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. 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. 
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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 e designação de outro Membro do Ministério Público Federal no Espírito Santo 
para prosseguir na persecução penal, considerando a localidade da sede da empresa investigada. 

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

 
233. Processo : 1.28.000.000898/2013-11 Voto: 9614/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE PECULATO (CP, ART. 312). APROPRIAÇÃO DE VALORES DO 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POR FUNCIONÁRIA DE CASA LOTÉRICA. REVISÃO DE DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL. 
INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, IV). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Peças de Informação instauradas para apurar possível crime de peculato (CP, art. 312) consistente na suposta 
apropriação, por funcionária de casa lotérica, de valores do programa Bolsa Família que deveriam ser repassados à denunciante. 

2. O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições considerando não ter havido prejuízo à Caixa 
Econômica Federal ou à União. 
3. As casas lotéricas atuam em regime de permissão. No caso do pagamento de benefício do programa Bolsa Família, 
entretanto, atuam como prepostos mesmos da Caixa Econômica Federal, prestando o serviço em seu lugar. De outro 
tanto, esse programa é de responsabilidade do Governo Federal, o que evidencia o interesse direto e específico da 
União no seu funcionamento regular. 
4. Competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da República, e, via da consequência, 
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente do TRF da 4ª Região (ACR 0000550-
57.2008.404.7213, Oitava Turma, Relator Nivaldo Bruoni, D.E. De 31/5/2011).  
5. Não homologação do declínio e designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir no feito. 

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

 
234. Processo : 3000.2013.005193-1 Voto: 9702/2013 Origem: PRM-SOROCABA/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE. LEI Nº 11.343/06, ART. 33 C/C ART. 40, I. REMESSA PELA VIA POSTAL PARA O EXTERIOR. 
CONSUMAÇÃO DO DELITO. LOCAL DA REMESSA. APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. CONHECIMENTO DO 
CONFLITO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR SUSCITANTE. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 
11.343/06, tendo em vista a apreensão, no âmbito da Alfândega da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de substância 
entorpecente (cocaína). Tal apreensão ocorreu em São Paulo e no envelope onde foi encontrado o objeto material do crime, com 
destino à Espanha, verificou-se que foi postado em agência dos Correios situada na cidade de Sorocaba/SP. 
2. A Procuradora da República oficiante em São Paulo determinou a remessa do feito à Procuradoria da República no Município 
de Sorocaba/SP por entender que o crime ocorreu nesta localidade. 
3. Por seu turno, o Procurador da República oficiante em Sorocaba/SP suscitou conflito negativo por entender que o crime 
consumou-se tanto na cidade de Sorocaba/SP quanto em São Paulo/SP, devendo a competência ser fixada pela prevenção, pelo 
que assevera competente a Procuradora da República suscitada. 
4. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei Antitóxicos é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de 
infringência da mesma proibição, sendo suficiente, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas. Assim, 
consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, em se cuidando da conduta de remeter droga para o exterior, o crime 
consuma-se no ato da remessa, sendo desnecessário que a substância entorpecente chegue ao seu destinatário, o que configuraria 
mero exaurimento (CC nº 126.577/SP, Terceira Seção, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 6/3/2013; CC nº 41.775/RS, Terceira 
Seção, Min. Laurita Vaz, unânime, DJ: 14/06/2004). 
5. Nesse contexto, a teor do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação do delito, qual seja, 
Sorocaba/SP, onde ocorreu a remessa da substância entorpecente por via postal para o exterior, não havendo que se cogitar da 
aplicação das regras de prevenção. 
6. Pelo conhecimento do presente conflito negativo e, no mérito, por sua improcedência para reconhecer a atribuição do 
Procurador da República oficiante na Procuradoria da República no Município de Sorocaba/SP, ora suscitante. 

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

 
235. Processo : 1.17.000.001257/2013-59 Voto: 9631/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME CONSISTENTE NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA 

DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CAUSANDO PREJUÍZO À EXECUÇÃO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES 
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(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). CRÉDITO RURAL CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL À UNIÃO POR FORÇA DA 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.196-3/2001. INTERESSE DESTE ENTE FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL (CF, ART. 109, IV). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Peças de Informação instauradas para apurar possível crime consistente na alienação de imóvel anteriormente 
ofertado em garantia ao Banco do Brasil para a renegociação de débitos contraídos por particular. 

2. O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições considerando que os fatos se deram em detrimento 
do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, de modo que a competência é da Justiça Estadual. 
3. O crédito rural inicialmente contratado com o Banco do Brasil nos termos da Lei nº 9.138/95 foi cedido à União por 
força da Medida Provisória nº 2.196-3/2001, a qual, tendo se subrogado nos créditos daquela instituição financeira, 
promoveu a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal correspondente. 
4. Tendo havido, em tese, a prática de crime em prejuízo de crédito – e, pois, de interesse – da União, como in casu, 
patente a competência da Justiça Federal para seu julgamento, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da 
República, e, via da consequência, do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente do STJ pela 
competência da Justiça Federal para o julgamento da execução fiscal nessa hipótese (CC 91.341/MT, Rel. Ministro 
Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 26/03/2008, DJe 01/04/2008). 
5. Não homologação do declínio e designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir no feito. 

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

 
236. Processo : 1.34.043.000137/2013-57 Voto: 9656/2013 Origem: PRM–OSASCO/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO A DECISÃO 

ADMINISTRATIVA (CP, ART. 205). ADVOGADO QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES PERANTE JUÍZO 
TRABALHISTA A DESPEITO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DA OAB PELA SUSPENSÃO DE SEU EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N.º 32). OAB NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO DE 
FISCALIZAR O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. CRIME COMETIDO PERANTE JUSTIÇA 
ESPECIALIZADA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES 
E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO À 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de exercício de atividade com infração a decisão 
administrativa (CP, art. 205) em razão do exercício irregular da advocacia por causídico cujo exercício profissional estava 
suspenso por decisão da OAB. 
2. A Procuradora da República oficiante declinou de suas atribuições em favor do Ministério Público Estadual ao entendimento 
de que os crimes contra a organização do trabalho somente competem à Justiça Federal quando afetam direitos trabalhistas 
considerados coletivamente, o que não seria o caso. 
3. Cuidando-se de exercício da atividade de advogado com infringência a decisão da OAB no desempenho de sua função 
institucional de fiscalizar a profissão de advogado, resta evidenciado o interesse da União para o julgamento do feito. 
4. De outro tanto, cuida-se de um dos crimes contra a organização do trabalho (Título IV do Código Penal), que devem ser 
processados e julgados pela Justiça Federal. Não se olvide, ademais, que foi praticado, em tese, perante Juízo Trabalhista, Justiça 
Federal especializada, causando prejuízo a serviço da União. 
5. Competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da República. 
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Parquet Federal para dar continuidade à 
persecução penal. 

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

 
237. Processo : 1.34.001.005499/2013-21 Voto: 9711/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297, § 3º, II) E 

FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM CTPS. EMPRESA 
EMPREGADORA CUJO ATO CONSTITUTIVO, POSSIVELMENTE, É IDEOLOGICAMENTE FALSO. REVISÃO DE 
DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). CONEXÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA FEDERAL. ENUNCIADO Nº 27. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da 27ª Vara do Trabalho de São Paulo noticiando a 
suposta prática do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297, § 3º, II) verificado nos autos de reclamação 
trabalhista, já que constaria como empregadora da reclamante microempresa cuja titular é, na realidade, empregada desta pessoa 
jurídica. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que o crime previsto no art. 297, § 3º, 
II, do CP é da competência da Justiça Estadual. 
3. Nos termos do Enunciado nº 27 desta 2ª CCR, “a persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3° e 4° do art. 297 do 
Código Penal é de atribuição do Ministério Público Federal, por ofenderem a Previdência Social”.  
4. De outro tanto, o crime previsto no art. 297, § 3º, II, do CP é formal, de tal sorte que a mera inclusão de declaração diversa da 
que deveria constar na CTPS já é suficiente para sua configuração, como in casu. O eventual crime de falsidade ideológica (CP, 
art. 299) do ato constitutivo da pessoa jurídica também haverá de ser apurado pela Justiça Federal, porque evidente a conexão 
entre os delitos investigados. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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5. 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
238. Processo : 1.31.000.001056/2013-82 Voto: 9615/2013 Origem: PR/RO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171). COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS E 

MENSALIDADES POR ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA INSCRIÇÃO DE PARTICULARES NO PROGRAMA 
“MINHA CASA MINHA VIDA – ENTIDADES”. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 
2ª CCR). PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, IV). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato (CP, art. 171) consistente na suposta 
cobrança indevida de taxas e mensalidades por associações comunitárias para inscrição de particulares no programa “Minha 
Casa Minha Vida – Entidades”, do Governo Federal. 

2. O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições considerando não haver dano direto a bens, 
interesses ou serviços da União. 
3. Conforme disposto na Instrução Normativa nº 14, de 10 de julho de 2013, do Ministério das Cidades, o programa 
“Minha Casa Minha Vida – Entidades” funciona por meio da concessão de financiamentos a beneficiários organizados 
de forma associativa por uma Entidade Organizadora (associações, cooperativas, sindicatos etc.) com recursos 
provenientes do Orçamento Geral da União aportados ao Fundo de Desenvolvimento Social, podendo haver 
contrapartida complementar dos Estados, Distrito Federal, Municípios e beneficiários. A Caixa Econômica Federal, na 
qualidade de Agente Operador, é responsável pelo acompanhamento da seleção das propostas, alocação do orçamento 
e monitoramento dos recursos aplicados. De outro tanto, esse programa é de responsabilidade da Secretaria Nacional 
de Habitação, vinculada ao Ministério das Cidades, tudo a evidenciar o interesse direto e específico da União no seu 
regular funcionamento. 
4. Tendo havido, em tese, a prática de crime por entidades privadas que participam diretamente da execução de serviço 
da União, como in casu, patente a competência da Justiça Federal para seu julgamento, nos termos do art. 109, IV, da 
Constituição da República, e, via da consequência, do Ministério Público Federal para a persecução penal.  
5. Não homologação do declínio e designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir no feito. 

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

 
239. Processo : 1.34.001.004104/2013-72 Voto: 9618/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. EMPRESAS E IGREJAS EVANGÉLICAS QUE ESTARIAM OFERECENDO, MEDIANTE 

PAGAMENTO, SERVIÇOS QUE NÃO SERIAM PRESTADOS E QUE MANTERIAM EMPREGADOS SEM REGISTRO 
FORMAL NA CTPS. POSSÍVEIS CRIMES DE ESTELIONATO (CP, ART. 171), CONTRA A ECONOMIA POPULAR (LEI 
Nº 1.521/51) E/OU CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (LEI Nº 8.078/90) E DE OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS 
(CP, ART. 297, § 4º). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA 
PROCESSO E JULGAMENTO DOS PRIMEIROS DELITOS ANALISADOS. JÁ O CRIME DE OMISSÃO DE REGISTRO 
EM CTPS É DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENUNCIADO Nº 27. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES QUANTO AOS POSSÍVEIS CRIMES DE ESTELIONATO, CONTRA A ECONOMIA POPULAR E/OU 
CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO E NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES E 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL NO TOCANTE AO 
CRIME DE OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS. 
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de expediente oriundo do Ministério Público do trabalho para apurar 
possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171), contra a economia popular (Lei nº 1.521/51) e/ou contra as relações de consumo 
(Lei nº 8.078/90) e de omissão de registro em Carteira do Trabalho e Previdência Social (CP, art. 297, § 4º) imputados a 
representantes legais de empresas e igrejas evangélicas. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que não há notícia de crime contra a 
organização do trabalho e que os delitos noticiados são de competência da Justiça Estadual. 
3. Quanto às condutas noticiadas que podem constituir crimes de estelionato, contra a economia popular e/ou contra as relações 
de consumo, não há ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades nem elementos outros 
que justifiquem a competência da Justiça Federal. 
4. Quanto à noticiada omissão de registro em CTPS dos empregados, nos termos do Enunciado nº 27 desta 2ª CCR, “a 
persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3° e 4° do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério Público 
Federal, por ofenderem a Previdência Social”. 
5. Homologação do declínio de atribuições quanto aos possíveis crimes de estelionato, contra a economia popular e/ou contra as 
relações de consumo e não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal no tocante ao crime de omissão de registro em CTPS. 

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

 
240. Processo : 1.33.003.000199/2013-72 Voto: 9616/2013 Origem: PRM–CRICIÚMA/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSÍVEL CRIME DE DIVULGAÇÃO DE PORNOGRAFIA 

INFANTIL COMETIDO ATRAVÉS DA INTERNET (LEI Nº 8.069/90, ART. 241-A). DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES FUNDADO NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ACESSO INTERNACIONAL DO CONTEÚDO. 
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA TENDENTE A 
APONTAR EVENTUAL ACESSO DO CONTEÚDO FORA DO PAÍS. CRIME COMPREENDIDO NO 
PROTOCOLO FACULTATIVO À CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA REFERENTE À VENDA 
DE CRIANÇAS, PROSTITUIÇÃO E PORNOGRAFIA INFANTIL, AO QUAL O BRASIL ADERIU (DECRETO Nº 
5.007/2004). MATERIAL DISPONÍVEL PARA ACESSO TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL (CF, ART. 109, V). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima relatando possível crime (Lei nº 8.069/90, art. 
241-A) consistente na publicação em “sala de bate-papo” na internet de conversas envolvendo pedofilia. 
2. O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições em favor do Ministério Público Estadual à 
consideração de que não há indicativo de acesso internacional do conteúdo. 
3. Possível crime compreendido no Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda 
de crianças, prostituição infantil e à pornografia infantil, ao qual o Estado brasileiro aderiu por meio do Decreto nº 
5.007/04. Competência da Justiça Federal, conforme art. 109, V, da Constituição da República. 
4. Inexistência de diligência tendente a apurar eventual acesso internacional do conteúdo de pedofilia. A mera 
disponibilização deste na rede mundial de computadores, entretanto, já é suficiente para a caracterização da 
transnacionalidade do delito, já que o material pode ser acessado em qualquer parte do mundo, implicando a 
competência da Justiça Federal. Precedentes do STJ (RHC 31.491/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 
04/09/2013) e de Tribunais Regionais Federais (TRF 1ª Região - RSE 0010238-35.2013.4.01.3500/GO, Rel. Conv. 
Alexandre Buck Medrado Sampaio, Terceira Turma, e-DJF1 p.106 de 02/08/2013; TRF 5ª Região - RSE 1733/CE, 
Rel. Des. Francisco Barros Dias, Segunda Turma, DJE 22/11/2012, p. 113). 
5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Parquet Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

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

 
241. Processo : 1.25.002.001090/2013-34 Voto: 9613/2013 Origem: PRM-CASCAVEL-TOLEDO/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSÍVEL CRIME DE DIVULGAÇÃO DE PORNOGRAFIA 

INFANTIL COMETIDO ATRAVÉS DE PERFIL NA REDE SOCIAL TWITTER (LEI Nº 8.069/90, ART. 241-A). 
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES FUNDADO NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ACESSO INTERNACIONAL DO CONTEÚDO. 
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA TENDENTE A 
APONTAR EVENTUAL ACESSO DO CONTEÚDO FORA DO PAÍS. CRIME PREVISTO NO PROTOCOLO 
FACULTATIVO À CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA REFERENTE À VENDA DE 
CRIANÇAS, PROSTITUIÇÃO E PORNOGRAFIA INFANTIL, AO QUAL O BRASIL ADERIU (DECRETO Nº 
5.007/2004). MATERIAL DISPONÍVEL PARA ACESSO TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL (CF, ART. 109, V). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima relatando possível crime (Lei nº 8.069/90, art. 
241-A) consistente na publicação em perfil na rede social Twitter de material com conteúdo pornográfico envolvendo 
crianças e adolescentes. 
2. O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições em favor do Ministério Público Estadual à 
consideração de que não há indicativo de acesso internacional do conteúdo. 
3. Acesso à página noticiada comprovou a materialidade do crime e há indícios razoáveis de sua autoria. 
4. Crime compreendido no Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de 
crianças, prostituição infantil e à pornografia infantil, ao qual o Estado brasileiro aderiu por meio do Decreto nº 
5.007/04. Competência da Justiça Federal, conforme art. 109, V, da Constituição da República. 
5. Inexistência de diligência tendente a apurar eventual acesso internacional do conteúdo. A mera disponibilização do 
conteúdo na rede mundial de computadores, entretanto, já é suficiente para a caracterização da transnacionalidade do 
delito, já que o material pode ser acessado em qualquer parte do mundo, implicando a competência da Justiça Federal. 
Precedentes do STJ (RHC 31.491/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013) e de Tribunais 
Regionais Federais (TRF 1ª Região - RSE 0010238-35.2013.4.01.3500/GO, Rel. Conv. Alexandre Buck Medrado 
Sampaio, Terceira Turma, e-DJF1 p.106 de 02/08/2013; TRF 5ª Região - RSE 1733/CE, Rel. Des. Francisco Barros 
Dias, Segunda Turma, DJE 22/11/2012, p. 113). 
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Parquet Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

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

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES 
242. Processo : 1.34.001.006364/2013-82 Voto: 9746/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Expediente instaurado com vistas à apuração da suposta prática de apologia ao crime por meio da internet. CP, 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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art. 287. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 – 2a CCR). Postagem de comentários ofensivos acerca de matéria publicada em 
site de notícias. 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 Parquet Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. 

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

 
243. Processo : 1.14.009.000206/2013-31 Voto: 9747/2013 Origem: PRM-GUANAMBI/BA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Guanambi/BA, dando 

conta de que advogado de autor de ação previdenciária estaria descumprindo o limite de 20% (vinte por cento) de honorários 
advocatícios determinado por meio de ação civil pública e, além de ultrapassar referido patamar, estaria fazendo ameaças e 
utilizando ardis para amealhar valor superior, recebendo mais do que o devido e exigindo que o segurado repasse metade do 
valor do benefício mensal por 10 (dez) meses. Possível prática dos crimes de desobediência, patrocínio infiel e de apropriação 
indébita. CP, art. 330, 355 e 168. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Entendimento consolidado no sentido de que 
não configura crime de desobediência a conduta de agente que deixa de atender a comando judicial, quando se sujeita à 
penalidade civil cominada para compelir o recalcitrante ao cumprimento do preceito. Cobrança indevida de honorários após o 
desfecho da causa. Patrocínio infiel não caracterizado. Suposta ocorrência de ameaças e ardis por parte do advogado para receber 
além do percentual de 20% (vinte por cento) inicialmente acordado. Eventual prejuízo aos interesse do segurado. Inexistência de 
elementos que denotem ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério 
Público Estadual. 

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

 
244. Processo : 1.31.000.001048/2013-36 Voto: 9748/2013 Origem: PR/RO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por representante de frigorífico, comunicando supostas 

irregularidades no abate de animais e comercialização de carne bovina no município de Ariquemes/RO. 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. Funcionamento de abatedouros clandestinos. Ocorrência de eventuais prejuízos à saúde pública, às relações de 
consumo e a serviços e interesses de órgãos estaduais e municipais responsáveis pelo controle sanitário e agropecuário na região. 
Ausência de atribuição do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público 
Estadual. 

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

 
245. Processo : 1.28.000.000291/2013-22 Voto: 9749/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado para apurar possíveis irregularidades na contratação da Fundação Universitária José 

Bonifácio pelo Estado do Rio Grande do Norte visando à realização de consultoria acerca de compensações tributárias de 
contribuições previdenciárias que não foram aceitas pela Receita Federal do Brasil, resultando na aplicação de multas e cobrança 
de juros. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Esclarecimentos solicitados à RFB. Compensações tributárias feitas 
pelo Estado do Rio Grande do Norte. Operações não admitidas pelo órgão fiscal, com aplicação dos devidos encargos. 
Representações Fiscais para Fins Penais formuladas perante o Ministério Público Federal. Créditos tributários cobrados. 
Eventual dano produzido contra o erário estadual na contratação de consultoria para realizar as compensações tributárias. 
Ausência de atribuição do Parquet federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério 
Público Estadual. Remessa dos autos à 5ª CCR/MPF para análise da matéria afeta às suas atribuições. 

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

 
246. Processo : 1.28.000.001214/2013-90 Voto: 9879/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de auto de infração lavrado pelo IBAMA em face de empresa 

estabelecida em Natal/RN, por não ter apresentado relatórios ambientais nos prazos exigidos, referentes ao período de 
2008/2012. Suposto crime contra a administração ambiental. Lei nº 9.605/98, art. 69-A. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 
2ª CCR). 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 Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. 
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

 
247. Processo : 1.28.000.001427/2013-11 Voto: 9750/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de auto de infração lavrado pelo IBAMA em face de posto de 

combustíveis estabelecido no município de Goianinha/RN, por não ter apresentado relatórios ambientais nos prazos exigidos, 
referentes ao período de 2008/2012. Suposto crime contra a administração ambiental. Lei nº 9.605/98, art. 69-A. Revisão de 
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declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 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 Parquet Federal para prosseguir na 
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

 
248. Processo : 1.20.000.001622/2012-59 Voto: 9751/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício do Juízo da 3ª Vara Federal de Mato Grosso, encaminhando 

cópia de ação popular ajuizada contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e outros. Notícia de 
esbulho possessório de imóvel (chácara) situado em antigo assentamento da autarquia. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª 
CCR). Competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento de “ação penal em que se apure crime de esbulho 
possessório praticado em terra de propriedade do INCRA na hipótese em que a conduta delitiva não tenha representado ameaça à 
titularidade do imóvel e em que os únicos prejudicados tenham sido aqueles que tiveram suas residências invadidas”. 
Precedentes do STJ: CC nº 65.750/SC e CC nº 121.150/PR. Inexistência de elementos que denotem ofensa direta a bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades. Caso que envolve defesa de interesses particulares, como reconhecido pelo próprio 
Juízo oficiante, nos autos da referida ação popular, julgada extinta sem exame de mérito. Ausência de atribuição do Parquet 
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

 
249. Processo : 1.11.000.000967/2013-85 Voto: 9752/2013 Origem: PR/AL 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de representação anônima, dando conta de possíveis irregularidades (nepotismo, 

demissões em massa sem acordo sindical e contratação de serviços sem licitação) na gestão da Federação das Indústrias do 
Estado de Alagoas – FIEA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ilícitos supostamente praticados em face de 
pessoa jurídica de direito privado, que não integra a estrutura administrativa da União ou de suas entidades. Delitos ou eventuais 
irregularidades perpetradas em seu detrimento, sejam de natureza cível ou criminal, atraem a competência da Justiça Estadual. 
Entendimento que encontra reforço na Súmula nº 516 do STF. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do 
Parquet federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

 
250. Processo : 1.22.000.001346/2013-35 Voto: 9874/2013 Origem: PR/MG 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por cidadão permissionário de casa lotérica, na qual comunicou a 

ocorrência de um esquema de fraude instalado no estabelecimento por uma funcionária. Suposta prática do crime de peculato. 
CP, art. 312. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Relato de que uma funcionária de casa lotérica burlava os 
controles da unidade, não repassando para a empresa o numerário total arrecadado para se apropriar da diferença. Inexistência de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades, visto que o permissionário saldou o 
débito junto à Caixa Econômica Federal. Ação criminosa praticada em detrimento de casa lotérica, pessoa jurídica de direito 
privado, permissionária de serviço público. Assunção de riscos e prejuízos por parte do permissionário. Precedente do STJ: CC 
nº 40.771/SP. Ausência de atribuição do Parquet Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público 
Estadual. 

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

 
251. Processo : 1.23.006.000129/2013-31 Voto: 9753/2013 Origem: PRM-PARAGOMINAS/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar supostos crimes de falsidade ideológica, de 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. Ausência de indícios de que o produto florestal tem 
sua origem em área pertencente ou protegida por ente federal. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades. Eventual prejuízo à gestão ambiental a cargo de órgão estadual. Caso em que falece 
atribuição ao Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério 
Público Estadual. 

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

 
252. Processo : 00944/2012 Voto: 9754/2013 Origem: PRM-PARAGOMINAS/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar supostos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, inserção de dados 

falsos em sistema de informações, comércio ilegal de madeiras e contra a administração ambiental. CP, arts. 299, 304 e 313-A; 
Lei nº 9.605/98, arts. 46, parágrafo único, e 69). Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Notícia de inserção de 
informações falsas no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA), mantido pela Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado do Pará. Ausência de indícios de que o produto florestal tem sua origem em área pertencente a ente 
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federal ou por ele protegida. 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
253. Processo : 1.29.003.000412/2013-79 Voto: 9755/2013 Origem: PRM-NOVO HAMBURGO/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de mensagem eletrônica recebida pela Sala de Atendimento ao Cidadão da PRM – 

Novo Hamburgo/RS, dando conta de possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária por parte de gestores do 
município de São Leopoldo/RS em face do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores locais. CP, art. 168-A. Revisão 
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou 
de suas entidades. Eventual lesão ao patrimônio de autarquia municipal. Fato que não envolve aplicação de verbas federais. 
Ausência de atribuição do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público 
Estadual. 

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

 
254. Processo : 1.30.001.006520/2013-54 Voto: 9882/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular, relatando supostas práticas criminosas atribuídas a 

conglomerado de empresas do setor de mídia, ao Governador do Rio de Janeiro e a representantes de Organizações Não 
Governamentais (ONGs). Possíveis crimes de lavagem de dinheiro e de desvio de verbas públicas. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de indícios de prática de crimes em detrimento de bens, serviços ou interesses da União 
ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para prosseguir 
na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

 
255. Processo : 1.14.009.000166/2013-28 Voto: 9756/2013 Origem: PRM-GUANAMBI/BA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de representação formulada em face da Delegacia do município de Carinhanha/BA, 

noticiando que, após a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, o devedor foi solto em razão de possuir parentes 
naquela unidade policial. 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. Caso que envolve suposto ilícito praticado por policiais civis do Estado da 
Bahia. Ausência de atribuição do Parquet Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público 
Estadual. 

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

 
256. Processo : 1.34.001.006723/2013-00 Voto: 9757/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de racismo. Lei nº 7.716/89, art. 20. Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades ou mesmo internacionalidade da conduta. Caso que envolve ilícito supostamente perpetrado por síndica contra 
funcionária de condomínio residencial, na vigência de relação laboral. Ausência de atribuição do Parquet Federal para eventual 
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

 
257. Processo : 1.11.000.001213/2013-42 Voto: 9877/2013 Origem: PR/AL 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular, noticiando supostas irregularidades em transações 

imobiliárias alusivas a propriedades (sítios) localizados no município de Marechal Deodoro/AL, além de possível ocorrência do 
crime de falsidade ideológica e de desconstituição irregular de registros de escrituras públicas, em detrimento do Banco do 
Nordeste S/A e da Petrobrás S/A. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Notícia de eventuais lesões ao patrimônio de 
sociedades de economia mista. Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse direto e específico da União ou de suas 
entidades. Súmula 42/STJ: “Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de 
Economia Mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Carência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Parquet Federal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

 
258. Processo : 1.30.001.005787/2013-24 Voto: 9626/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime formulada por particular através de sistema eletrônico relatando 

suposto crime consistente na publicação em sites na internet de vídeo de conteúdo erótico que, em seu entendimento, seria 
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ofensivo à honra dos policiais militares. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que 
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de atribuição do 
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de atribuição em favor do 
Ministério Público Estadual. 

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

 
259. Processo : 1.30.015.000204/2013-10 Voto: 9637/2013 Origem: PRM-MACAÉ/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 4º) atribuído a particular consistente na prática 

de agiotagem, com a cobrança de juros elevados e a formulação de ameaças. 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. Eventual lesão a interesses de particulares. Ausência de elementos aptos a justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

 
260. Processo : 1.34.001.006257/2013-54 Voto: 9642/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por particular através de sistema eletrônico relatando suposta 

agressão perpetrada por pessoa desconhecida contra criança. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de 
atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de atribuição 
em favor do Ministério Público Estadual. 

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

 
261. Processo : 1.00.000.016046/2013-18 Voto: 9647/2013 Origem: PRM-CASCAVEL/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação formulada por particular relatando que empresa na qual 

trabalhava praticaria crimes de sonegação fiscal e que teria recebido ameaças (possível crime previsto no art. 147 do Código 
Penal) de sócios da empresa em razão de ter ingressado com reclamatória trabalhista contra esta. Revisão de declínio (Enunciado 
nº 32 da 2ª CCR). Prosseguimento do feito para apurar os possíveis crimes de sonegação fiscal. O possível delito de ameaça, 
entretanto, não denota 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 nesse tocante. Homologação do declínio de 
atribuição em favor do Ministério Público Estadual quanto ao possível crime de ameaça (CP, art. 147). 

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

 
262. Processo : 1.19.001.000408/2013-77 Voto: 9648/2013 Origem: PRM-IMPERATRIZ/MA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação formulada por idoso relatando que empresa de transporte 

rodoviário interestadual não teria observado seu direito de idoso e deficiente físico ao passe livre e que, quando conseguiu 
embarcar em coletivo de outra empresa com destino a Teresina/PI, foi expulso na cidade de Imperatriz/MA por funcionário da 
empresa. Possível crime previsto no art. 96 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 
2ª CCR). Prosseguimento do feito para apurar, em caráter geral, possíveis irregularidades a cargo das empresas de transporte 
interestadual na negativa de concessão de passe livre a idosos e deficientes físicos. O possível delito aventado, entretanto, não 
denota 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 quanto ao possível crime mencionado. 

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

 
263. Processo : 1.17.000.002041/2013-19 Voto: 9649/2013 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 possíveis 

crimes consistentes na publicação de mensagens na internet que veiculariam ameaças e incitação à violência e à pedofilia. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Consulta à página noticiada não indicou referências à pedofilia. Inexistência 
de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de 
atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de atribuição 
em favor do Ministério Público Estadual. 

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

 
264. Processo : 1.34.030.000240/2013-46 Voto: 9657/2013 Origem: PRM–JALES/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
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 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por cidadã relatando possíveis irregularidades no atendimento 

prestado pelo Pronto Socorro de Jales e pela Santa Casa de Misericórdia de Jales a seu filho, que faleceu. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A primeira instituição investigada é empresa pública estadual e a segunda, entidade beneficente 
sem fins lucrativos. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou 
empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual. 

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

 
265. Processo : 1.20.001.000148/2013-19 Voto: 9667/2013 Origem: PRM–CÁCERES/MT 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir da remessa pelo Juízo da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Cáceres/MT de cópias do 

processo nº 2007.36.01.002295-0 para apurar possíveis crimes de tortura. Policiais militares que teriam agredido acusados por 
ocasião da prisão em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 
Ilícitos atribuídos a policiais militares. Inexistência de elementos que denotem ofensa direta 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
266. Processo : 1.29.004.001116/2013-85 Voto: 9668/2013 Origem: PRM–PASSO FUNDO/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime eleitoral consistente na suposta compra de votos (Lei nº 4.737/65, art. 299) 

mediante a distribuição de módulos sanitários em época coincidente à do pleito, adquiridos em razão do Convênio nº 612/2003, 
firmado entre o Município de Santa Bárbara do Sul e a FUNASA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 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. 

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

 
267. Processo : 1.22.006.000301/2013-93 Voto: 9671/2013 Origem: PRM–PATOS DE MINAS/MG 
 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 adulterou anilhas de identificação de pássaros que mantinha em cativeiro com autorização daquele órgão 
ambiental. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). As aves não constam da Lista Nacional das Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçadas de Extinção (Instrução Normativa nº 003/2003 do Ministério do Meio Ambiente). Inexistência de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de 
atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de atribuição 
em favor do Ministério Público Estadual. 

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

 
268. Processo : 1.26.000.001432/2013-07 Voto: 9677/2013 Origem: PR/PE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de representação formulada por cidadã relatando possível crime de ameaça (CP, art. 

147). Representante de grupo empresário que estaria constrangendo moradores de casas situadas em ocupação irregular de 
terreno de marinha a lhe venderem seus imóveis. 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
269. Processo : 1.34.004.001498/2013-87 Voto: 9680/2013 Origem: PRM-CAMPINAS/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de cópia do Procedimento Administrativo nº 1.34.025.000095/2013-72, em cujos autos se 

determinou, no âmbito cível, o encerramento das atividades de empresa de segurança privada que atuava sem autorização e o 
recolhimento de armas, munições e equipamentos seus, bem como a apuração de eventuais crimes relacionados à posse e ao 
porte ilegal de armas. 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. Crimes de competência da Justiça Estadual. Ausência 
de atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de atribuição 
em favor do Ministério Público Estadual. 

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

 
270. Processo : 1.34.001.006908/2013-14 Voto: 9690/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime ofertada por particular através de sistema eletrônico relatando suposto 

crime informático consistente na invasão de endereço de e-mail. 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO 
271. Processo : 1.20.000.000096/2013-91 Voto: 9625/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir da Representação Fiscal para Fins Penais nº 10960.720111/2011-83 

para apurar possíveis crimes de contrabando (CP, art. 334) e ambiental consistente na importação irregular de 100 (cem) gramas 
do agrotóxico Herbicida Trigal 60 WP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV) e de declínio (Enunciado n° 32 - 
2a CCR). (1) O possível crime de contrabando foi objeto de apuração no Inquérito Policial nº 0751/2011, não havendo nenhum 
elemento novo de prova de materialidade ou autoria delitivas. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do 
arquivamento. (2) Já o suposto crime ambiental consistente na manutenção de agrotóxico sem registro já está sendo investigado 
pelo Parquet Estadual e inexistem elementos que justifiquem 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
272. Processo : 1.17.001.000049/2013-22 Voto: 9658/2013 Origem: PRM–CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado para apurar supostas irregularidades na gestão de verbas públicas em licitações realizadas 

pelo Município de Conceição de Castelo/ES relacionadas a ações e programas do Ministério da Educação. Apuração da 
regularidade na aplicação das verbas do Convênio SIAFI nº 655761, para a aquisição de veículo para transporte escolar, e do 
Convênio nº 335/2005, voltado à realização de obras na Escola Elisa Paiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV) e de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). (1) Verificação de que o Convênio SIAFI nº 655761 foi devidamente cumprido e a 
contratação foi precedida de licitação na modalidade Pregão Eletrônico realizada pelo FUNDEB. Homologação do arquivamento. 
(2) Já quanto ao Convênio nº 335/2005, cujo objeto é a realização de obras na Escola Elisa Paiva, verificou-se que os recursos 
envolvidos eram de origem estadual, pelo que não há interesse da União a justificar 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 a Dra. Luiza Cristina 
Fonseca Frischeisen. 

 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS 
273. Processo : 1.33.003.000028/2013-43 Voto: 9717/2013 Origem: PRM-CRICIÚMA/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal – PIC instaurado a partir de representação anônima, noticiando possível supressão de 

vegetação fixadora de dunas em área de preservação ambiental no município de Balneário Gaivota/SC. Lei nº 9.605/98, art. 50. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de elementos que possam comprovar autoria e materialidade 
delitivas quanto à supressão de dunas em área de preservação permanente. Fato não confirmado por duas vistorias realizadas 
pela Polícia Militar Ambiental. Local em que ocorrido o ilícito não apontado pela representante. Nome do suposto servidor 
responsável pela infração ambiental também não indicado, apesar da insistência, no caso, da Procuradora da República oficiante. 
Instalação de porteiras relatada na denúncia anônima objeto de investigação em procedimento próprio (PIC nº 
1.33.003.000057/2013-13). Homologação do arquivamento. 

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

 
274. Processo : 00208/2013 Voto: 9718/2013 Origem: PRM-MARABÁ/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de ameaça e de coação no curso do processo, supostamente praticados 

por representante de madeireira em face de trabalhadores, advogados e Juiz do Trabalho. CP, arts. 147 e 344. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Relato de que dois advogados foram procurados por seus clientes para que desistissem 
das reclamatórias ajuizadas contra o investigado, que teria prometido ceifar a vida de pessoas envolvidas em litígios trabalhistas. 
Promessa ouvida por um advogado, numa conversa de bar, no município de Marabá/PA. Depoimento das supostas vítimas, que 
não confirmaram qualquer ameaça concreta. Ausência de indícios que permitam concluir que o investigado pretendia atentar 
contra a integridade física ou a vida de alguém. Carência de elementos aptos a caracterizar eventual crime de coação no curso do 
processo. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação 
do arquivamento. 

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

 
275. Processo : 1.28.000.001788/2012-87 Voto: 9719/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do envio, pela Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, de 
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representação anônima que noticia suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária por parte de representantes de 
pessoas jurídicas estabelecidas em Natal/RN. CP, art. 168-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Expediente da Delegacia da Receita Federal do Brasil informando não haver débitos referentes a contribuições pagas pelos 
empregados, mediante desconto e repasse pelo empregador. Materialidade delitiva não comprovada. Falta de justa causa para a 
persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
276. Processo : 1.26.004.000025/2013-34 Voto: 9884/2013 Origem: PRM-SALGUEIRO-OURICURI/PE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado para apurar possível crime de apropriação indébita previdenciária por parte do 

município de Verdejante/PE. CP, art. 168-A. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Delegacia da 
Receita Federal em Caruaru/PE de que o ente investigado aderiu ao parcelamento especial regido pela Lei nº 11.196/05, com as 
alterações da Lei nº 11.960/09, que se equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não 
poderão ser inadimplidas. Caso em que a ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o 
repasse à Receita Federal do Brasil de recurso do Fundo de Participação do Municípios para sua quitação. Interpretação 
sistemática do art. 96, § 4º, da Lei nº 11.196/05 (atual art. 1º da Lei nº 12.810/2013) c/c o inc. I do parágrafo único do art. 160 da 
Constituição Federal. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
277. Processo : 1.28.000.001426/2013-77 Voto: 9866/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo IBAMA, dando conta da possível ocorrência de crime 

ambiental, visando a apurar a pesca de lagosta mediante o uso de petrecho não permitido (compressor) a bordo de embarcação. 
Lei nº 9.605/98, art. 34, parágrafo único, inc. II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que o 
fato descrito neste expediente foi objeto de denúncia ofertada perante o Juízo da 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. 
Proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo investigado. Duplicidade de investigações. Princípio do ne bis in 
idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
278. Processo : 1.33.011.000160/2013-56 Voto: 9720/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo IBAMA, dando conta da possível ocorrência de crime contra 

a administração ambiental, praticado por representantes de empresa sediada no município de Jaraguá do Sul/SC, que teriam 
apresentado informação falsa junto ao Cadastro Técnico Federal – CTF do órgão ambiental federal acerca da utilização de 
substâncias (HCFC 1416 e Tricloroetano) cuja importação é proibida, no período de 2008 a 2010. Lei nº 9.605/98, art. 69-A. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que o fato descrito neste expediente foi objeto de 
apuração nos autos do IPL nº 5002319-51.2013.404.7209, já arquivado pelo Juízo Federal de Jaraguá do Sul/SC. Duplicidade de 
investigações. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
279. Processo : 1.20.005.000016/2013-57 Voto: 9860/2013 Origem: PRM-RONDONÓPOLIS/MT 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Delegacia da Receita Federal do 

Brasil em Cuiabá/MT, noticiando suposta prática do crime de descaminho. CP, art. 334. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). Informação de que o fato descrito neste expediente foi objeto de denúncia ofertada perante o Juízo da Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT. Ação penal em curso versando sobre os mesmos fatos. Duplicidade de 
investigações. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
280. Processo : 1.14.004.000199/2013-18 Voto: 9869/2013 Origem: PRM-FEIRA DE SANTANA/BA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de relatório de Sindicância deflagrada em face de Oficial de Registro Civil do 

Cartório do Distrito de São Bento do Inhatá, no município de Amélia Rodrigues/BA, encaminhada pelo Ministério Público do 
Estado da Bahia, dando conta da suposta emissão de certidões de nascimento falsas para obtenção de benefícios previdenciários 
no ano de 2003. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que o fato descrito neste expediente 
constituiu objeto de apuração nos autos do IPL nº 1-109/2004-SR/DPF/BA, já arquivado em virtude do falecimento da 
investigada. Duplicidade de investigações. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
281. Processo : 1.20.000.000736/2012-81 Voto: 9721/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
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 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício oriundo da Superintendência Regional do INCRA em Mato 

Grosso, noticiando a ocorrência de irregularidades no Projeto de Assentamento “Forquilha do Rio Manso”, no município de 
Rosário Oeste/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que o fato descrito neste expediente 
constituiu objeto de apuração nos autos do IPL nº 0318/2012-4-SR/DPF/MT, já relatado pela autoridade policial e arquivado 
pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. Duplicidade de investigações. Princípio do ne bis in idem. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
282. Processo : 1.26.003.000055/2013-51 Voto: 9722/2013 Origem: PRM-SERRA TALHADA/PE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir da extração de cópias de ação civil pública movida pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social em face de servidor do seu quadro por ato de improbidade administrativa. Prática de irregularidades 
na concessão de benefícios previdenciários. CP, arts. 171, § 3º, 299, 313-A e 317. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inc. IV). Deferimento irregular, no mínimo, de 6 (seis) benefícios, sem a observância dos requisitos legais exigidos. 
Aplicação de pena de demissão ao servidor faltoso. Envolvimento de outros agentes no esquema ilícito. Informação de que os 
fatos descritos neste expediente constituem objeto de apuração nos IPLs nº 063/2010 e 064/2010-DPF/CRU/PE. Duplicidade de 
investigações. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
283. Processo : 1.28.000.001142/2013-81 Voto: 9723/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas para apurar suposto crime de roubo ocorrido na agência dos Correios com Banco Postal do 

município de Potengi/RN. CP, art. 157, § 2º, inc. II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que 
o fato descrito neste expediente já é objeto de apuração pela Polícia Federal em Natal/RN. Processo Administrativo nº 
53160.000804/2013-65-ECT/DR/RN, oriundo da Diretoria Regional dos Correios, protocolizado sob o nº 0842009643/2013-11. 
Duplicidade de investigações. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
284. Processo : 1.04.004.000288/2010-68 Voto: 9724/2013 Origem: PRR-4ª REGIÃO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento de Acompanhamento de Convênio instaurado para verificação da aplicação de recursos oriundos de ajuste firmado 

entre o FNDE e o município de Ilhota/SC, que tem por objeto conceder suporte financeiro para construção de escolas. Decreto-
Lei nº 201/67, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Efetiva conclusão do objeto do convênio, dentro 
do plano de trabalho aprovado, com alcance total do resultado. Informação do FNDE de que, devido a não implementação do 
sistema on line de prestação de contas (SiGPC), “o convênio em questão continua com o prazo em aberto, aguardando a 
funcionalidade do sistema”. Prestação de contas não realizada por motivos alheios ao gestor municipal, “não se lhe podendo 
atribuir nenhuma conduta negativa”. Ausência de indícios de malversação de recursos públicos ou de sua aplicação irregular. 
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento. 

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

 
285. Processo : 1.28.000.001387/2013-16 Voto: 9725/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis irregularidades na execução de convênio celebrado entre o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE e o município de Taipu/RN, que tinha por objeto a aquisição de veículo automotor, 
destinado exclusivamente ao transporte diário de alunos da educação básica. Decreto-Lei nº 201,67, art. 1º. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Contas prestadas, ainda que a destempo, pouco meses após, em agosto/2009, não 
sendo possível “evidenciar-se a intenção de burlar-se a atividade fiscalizatória dos órgãos de controle e quanto menos qualquer 
indício de dolo”. Regularidade no cumprimento técnico-financeiro do objeto do convênio. Aquisição de um ônibus escolar rural, 
conforme previsto no plano de trabalho. Comprovação do nexo de causalidade entre a parcela dos recursos liberados e a 
consecução do objeto ajustado. Ausência de indícios de malversação de verbas públicas federais ou de sua aplicação irregular. 
Inexistência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
286. Processo : 1.04.000.001068/2006-13 Voto: 9726/2013 Origem: PRR-4ª REGIÃO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado para acompanhar a aplicação de recursos oriundos de convênio celebrado entre 

o Ministério da Cultura e o município de Pelotas/RS, visando à implementação de projeto de recuperação do centro histórico. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Objeto do ajuste executado. Prestação de contas aprovada. Ausência de 
indícios de irregularidades com possível repercussão penal. Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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287. Processo : 1.30.017.001035/2013-15 Voto: 9727/2013 Origem: PRM-SÃO JOÃO DE MERITI/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar crime de desobediência por parte de representantes de empresa que figurou como ré nos 

autos de ação civil pública. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Intimação da empresa 
investigada para cumprir os termos da sentença proferida, sob pena de multa diária. Entendimento consolidado no sentido de que 
não configura crime de desobediência a conduta de agente que deixa de atender ordem judicial, quando se sujeita, com isso, à 
penalidade civil cominada para compelir o recalcitrante ao cumprimento do preceito. Precedente do STF (HC nº 88.572/RS, 2ª 
Turma, Min. Cezar Peluso, DJ: 08/09/2006) e da 2ª CCR (Procedimento nº 1.26.001.000028/2013-06, Rel. Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge, 579ª Sessão, 20/05/2013). Homologação do arquivamento. 

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

 
288. Processo : 1.22.003.000579/2012-18 Voto: 9728/2013 Origem: PRM-UBERLÂNDIA/MG 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de desobediência. CP, art. 330. Notícia de que a 

Fazenda Nacional estaria descumprindo, reiteradamente, decisão proferida nos autos de execução fiscal, que deferiu, em parte, 
medida liminar para determinar a exclusão do nome do ora representante (embargante) do CADIN e de outros cadastros relativos 
ao débito questionado, bem como proceder à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Ocorrência de interpretação equivocada da legislação, notadamente quanto à expedição, via on 
line, de certidões positivas com efeitos de negativa. Conduta que vem estabelecendo tratamento diferenciado entre os 
contribuintes que estejam discutindo débitos na esfera judicial e os demais, haja vista que àqueles não é dado obter referida 
certidão por meio da internet. Ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público Federal para correção da falha 
procedimental. Caso em que a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Uberlândia não está se negando a cumprir a 
ordem judicial. Ausência de dolo. Intenção de desobedecer não caracterizada. Falta de justa causa para a persecução penal. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
289. Processo : 1.36.000.000664/2013-93 Voto: 9729/2013 Origem: PR/TO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de ofício do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Tocantins, 

noticiando suposto crime de desobediência por parte de advogado, que, em conluio com seu cliente, teria obstado o cumprimento 
de mandado de busca e apreensão de um veículo. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Informação 
no sentido de que, embora a destempo, a ordem judicial restou cumprida. Ausência de dolo. Demora que em nada se identifica, 
no caso, com eventual recalcitrância ou deliberado intuito de não dar cumprimento à determinação judicial. Falta de justa causa 
para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
290. Processo : 1.27.000.001886/2013-32 Voto: 9730/2013 Origem: PR/PI 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 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. Manutenção da gravação de imagens de circuito interno pela agência bancária somente pelo prazo 
de 30 (trinta) dias. Caso em que não se logrou êxito em identificar o responsável pelos saques efetuados no período de 11/2001 a 
08/2002. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
291. Processo : 1.29.003.000274/2013-28 Voto: 9731/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de ação desconstitutiva de contrato de compra e venda cumulada com reintegração de 

posse, proposta perante o Juízo de Direito da Comarca de Parobé/RS, dando conta de possível fraude a financiamento concedido 
pelo Banco da Terra, representado pelo Banco do Brasil. Lei nº 7.492/86, art. 19 e/ou 20. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). Caso em que, nos autos da referida ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, o 
investigado narrou ter firmado contrato particular de promessa de compra e venda com o réu, que assumiu todas as obrigações 
relativas ao imóvel, incluindo o adimplemento de prestações frente à instituição financeira. Ausência de indícios de crime contra 
o sistema financeiro nacional, supostamente consubstanciado pela fraude contra credores. Contrato particular de compra e venda 
com cessão de direitos firmado cinco anos após a compra da área, não sendo possível afirmar que o imóvel tenha sido adquirido 
com o intuito de ser utilizado por terceira pessoa. Inexistência de aplicação dos recursos provenientes de financiamento em 
finalidade diversa da contratual ou legal. Eventual ocorrência de ilícito civil. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de 
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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292. Processo : 1.28.000.000220/2005-10 Voto: 9732/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Civil Público instaurado a partir de cópia de Relatório de resultados gerenciais de exames realizados sobre 28 (vinte e 

oito) programas de governo executados no município de Rio do Fogo/RN, em decorrência do 13º Evento do Projeto de 
Fiscalização de Sorteios Públicos da CGU. Irregularidades verificadas na aplicação de verbas oriundas dos Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário, da Fazenda e da Previdência Social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Ausência de retenção de contribuições previdenciárias sobre serviços prestados à Prefeitura. Valores não apropriados pelo 
município. Possível omissão na prática de ato de ofício (prevaricação). Fato ocorrido entre maio/2001 e julho/2004. Prescrição 
da pretensão punitiva. Notícia de pagamento à EMATER/RN por serviços de assistência técnica, sem a apresentação de 
comprovante fiscal de despesas e relatório de acompanhamento. Irregularidade de natureza formal, que não demonstra ter havido 
prejuízo ao erário, mormente em face da afirmação dos mutuários entrevistados de que receberam visita de servidor da 
EMATER em suas residências. Regularidade da retenção de CPMF dos mutuários contemplados com recursos do PRONAF. 
Não formalização de declarações sobre os quantitativos de financiamentos a que o agricultor beneficiário do PRONAF teria 
direito a receber. Exigência inaplicável à espécie. Possíveis crimes de apropriação indébita quanto ao emprego de animais 
adquiridos com verbas federais e de fraude na entrega de coisa. CP, arts. 168 e 171, § 2º, IV. Requisição de instauração de 
inquérito policial para melhor apuração dos fatos. Homologação do arquivamento. Remessa dos autos à 5ª CCR/MPF para 
análise da matéria afeta às suas atribuições. 

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

 
293. Processo : 1.30.002.000062/2013-30 Voto: 9733/2013 Origem: PRM-CAMPO DOS GOYTACAZES/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado para apurar possíveis atos de improbidade administrativa e/ou irregularidades por parte de 

Procuradores Federais integrantes da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS em Campos dos Goytacazes/RJ. Casos de 
(I) inassiduidade habitual, (II) recusa em receber intimações para o cumprimento de decisões judiciais, (III) falta de dedicação, de 
interesse, de aprendizagem e de solidariedade e harmonia entre os colegas, e (IV) duplicidade de pedidos e de pagamentos em 
ações revisionais de benefícios previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Demonstração de que 
eram precárias as condições de trabalho no local à época dos fatos, com equipamentos obsoletos e defeituosos, instalações 
inadequadas e carência de material de consumo, além da grande quantidade de processos, o que, em parte, teria contribuído para 
ocorrência das irregularidades noticiadas. Fatos ocorridos entre 1996 e 1990 e conhecidos pela Administração em 1991, sendo, 
inclusive, constatado o falecimento de um dos Procuradores investigados. Eventual ilícito penal (estelionato previdenciário) já 
alcançado pela prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento. 

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

 
294. Processo : 1.28.000.000537/2013-66 Voto: 9734/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação formulada por funcionário da Caixa Econômica Federal, 

noticiando a existência de irregularidades em obra realizada na agência da instituição no município de Nova Cruz/RN. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Requisição de informações à Superintendência Regional da CEF. Adoção de 
providências para resolução do caso. Cancelamento do contrato com a empresa responsável pela manutenção predial e 
contratação de outra empresa para o término dos serviços pendentes. Inocorrência de pagamento por serviço não prestado. Mero 
problema de gestão, no cotidiano de empresa pública federal. Ausência de indícios de ilícito penal ou de lesão ao erário. Falta de 
justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento. 

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

 
295. Processo : 1.20.000.001724/2012-74 Voto: 9735/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de denúncia anônima para apurar suposto desvio e malversação de 

recursos públicos pelo Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso. Notícia de que estariam sendo 
realizadas obras no refeitório da sede da PRF, em Cuiabá/MT, sem qualquer procedimento licitatório. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Requisição de informações à Superintendência Regional da PRF, que prestou os seguintes 
esclarecimentos: “a) a Central de Informações Operacionais está em fase de transição de salas e devido à necessidade de 
transferência de equipamentos foram realizadas adaptações na nova sala, incluindo uma parede de gesso para divisão do espaço; 
b) não houve reforma ou obra que alterasse a estrutura da sede ou necessitasse de projeto; c) o material e o responsável técnico 
que executou a obra constam de contratos anteriormente licitados pela PRF; d) o próprio Superintendente da PRF gastou a 
quantia de R$ 2.500,00, do próprio bolso, para aquisição de porta, fechadura, parede de gesso e alguns materiais para 
acabamento, sob o argumento do compromisso pessoal assumido perante os servidores da PRF, visando melhores condições para 
o desempenho dos trabalhos e levando-se em conta que a Superintendência não possuía recursos para tal”. Improcedência da 
representação anônima. Ausência de indícios de ilícito penal ou mesmo de lesão ao erário. Falta de justa causa para prosseguir 
na persecução. Homologação do arquivamento. 

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

 
296. Processo : 1.28.000.001687/2012-14 Voto: 9736/2013 Origem: PR/RN 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado a partir de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, que apreciou relatório 

de auditoria concernente à acumulação indevida de cargos e outras irregularidades relativas a jornada de trabalhado de servidores 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Requisição 
de informações complementares. Exame do processo de tomada de contas enviado pelo TCU e da documentação encaminhada 
pela UFRN referente às providências adotadas para cumprir as determinações emanadas do órgão federal de controle externo. 
Irregularidades tratadas em diversos procedimentos administrativos e, em grande parte, já sanadas. Ausência de indícios de 
ilícito criminal ou de lesão ao erário. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento. 
Remessa dos autos à 5ª CCR/MPF para análise da matéria afeta às suas atribuições. 

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

 
297. Processo : 1.20.000.000905/2012-83 Voto: 9737/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia de irregularidades em leilão de imóvel objeto de constrição 

em favor do Ministério Público Federal, ocorrido perante o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Resultado negativo da praça e do primeiro leilão. Lanço não ofertado. Intimação da 
exequente (União) para requerer o que entender de direito para prosseguimento da execução. Vícios não evidenciados. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
298. Processo : 1.29.000.002522/2013-03 Voto: 9738/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de comunicação feita por Delegacia de Polícia de Porto Alegre/RS acerca da prática do 

crime de moeda falsa. Apreensão de uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais), recebida por frentista de posto de combustível 
em pagamento ao abastecimento de veículo. CP, art. 289, § 1º. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Informação 
de que, segundo o noticiante, “o motorista era de cor branca e possuía um maço de notas, sendo entregue a de R$ 100,00 para 
pagamento”. Impossibilidade de identificar e localizar a pessoa que repassou a moeda contrafeita. Inexistência de elementos que 
permitam aferir eventual dolo por parte do frentista, bem como esclarecer a autoria delitiva. Ausência de justa causa para 
continuidade da persecução penal. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio 
Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação de 
arquivamento. 

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

 
299. Processo : 96.0067286-5 (0536/1999) Voto: 9739/2013 Origem: PRM-SÃO JOÃO DE MERITI/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado com o escopo de apurar possíveis crimes de estelionato qualificado e de falsidade ideológica. 

Recebimento irregular por parte de representante de instituição de ensino privada que não teria prestado os serviços educacionais 
ajustados com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem como utilizado documentos falsos para obter a 
liberação de recursos. CP, arts. 171, § 3º, e 299. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia da suspensão do 
repasse de recursos e cobrança dos valores efetuada judicialmente pelo FNDE. Contrato de prestação de serviços firmado em 
11/10/1995. Pagamentos bloqueados no mesmo exercício ante a confirmação da existência de fraude. Pena máxima cominada, 
respectivamente, de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e de 5 (cinco) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, 
art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). 
Homologação do arquivamento. 

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

 
300. Processo : 00412/2012 Voto: 9740/2013 Origem: PRM-IRECÊ/BA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato previdenciário. Investigada que teria utilizado documentos 

falsos para comprovar a condição de trabalhadora rural no município de Uibaí/BA, visando à obtenção do benefício 
previdenciário de salário maternidade na qualidade de segurada especial. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado em 10/2001. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos da última percepção 
indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento. 

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

 
301. Processo : 1.29.011.000216/2013-03 Voto: 9862/2013 Origem: PRM-URUGUAIANA/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado no período de 
12/1998 a 10/1999. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal 
(CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade de 
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eventual ilícito penal (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 
 
302. Processo : 1.27.000.001850/2013-59 Voto: 9741/2013 Origem: PR/PI 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado no período de 
01/1998 a 03/1999. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal 
(CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade de 
eventual ilícito penal (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento. 

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

 
303. Processo : 1.17.000.002079/2013-83 Voto: 9742/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado no período de 
abril e maio/2001. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal 
(CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade de 
eventual ilícito penal (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento. 

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

 
304. Processo : 1.15.001.000013/2009-37 Voto: 9743/2013 Origem: PRM-LIMOEIRO DO NORTE/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado para apurar suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária por parte de 

gestores do município de São João de Jaguaribe/CE. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Informação da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza no sentido de os DEBCAD's nºs 37.140.284-0 e 37.140.285-9 foram 
devidamente liquidados. Quitação integral. Extinção da punibilidade (Lei nº 10.684/03, art. 9º, § 2°). 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
305. Processo : 1.25.013.000064/2009-83 Voto: 9623/2013 Origem: PRM–JACAREZINHO/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Civil Público instaurado para apurar possíveis irregularidades na aquisição de unidade móvel de saúde pelo Município 

de Salto do Itararé/PR por meio do Convênio nº 1440/2001, firmado com o Ministério da Saúde. Homologação de arquivamento 
no âmbito da 5ª CCR e remessa a esta 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta investigada 

amolda-se, em tese, ao crime de fraude de licitação (Lei nº 8.666/93, art. 90). Prescrição da pretensão punitiva estatal, posto que 
a pena máxima cominada em abstrato para o crime em tela é de 4 (quatro) anos e que desde os fatos já se passaram mais de 12 

(doze) anos (CP, art. 109, II). Homologação de arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 
 
306. Processo : 1.17.000.001988/2013-02 Voto: 9628/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de contrabando (CP, art. 334) tendo em vista a apreensão de duas 

máquinas caça-níqueis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O fato descrito neste expediente foi objeto de 
apuração nos autos do procedimento administrativo nº 1.17.000.000744/2013-02, já arquivado, 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
307. Processo : 1.33.000.002993/2012-08 Voto: 9635/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente oriundo do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de 

Florianópolis/SC, encaminhando cópia integral de sentença proferida nos autos de reclamação trabalhista, em razão da possível 
prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Divergência 
verificada no depoimento de duas testemunhas do autor acerca da distância dos pontos de ônibus e do tempo de transporte. 
Testemunhos desconsiderados pelo próprio Juízo noticiante, que julgou procedente, em parte, o pedido do autor. Mera 
imprecisão acerca dos pontos controversos, sem indícios concretos de má-fé ou de conluio para iludir ou manter em erro o Juízo 
processante. Conduta que não influenciou o julgamento da lide. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 
Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 
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308. Processo : 1.31.000.001156/2013-17 Voto: 9638/2013 Origem: PR/RO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 4ª Vara – Juizado Especial Federal de Rondônia dando 

conta de possível crime de desobediência (CP, art. 330). Descumprimento de decisão judicial que, deferindo pedido de 
antecipação de tutela nos autos do processo nº 0010413-09.2012.4.01.4100, determinou a secretários e procuradores do Estado 
de Rondônia e do Município de Porto Velho a entrega de medicamentos. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, inc. 
IV). Havendo a cominação de sanções civis para o caso de descumprimento da ordem judicial – in casu, a aplicação de multa 
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) –, não se configura o crime de desobediência. Precedentes do STJ (Resp. Nº 
1.280.328; 04/09/2012) e desta 2ª CCR. Homologação do arquivamento. 

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

 
309. Processo : 1.27.000.001818/2013-73 Voto: 9644/2013 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 três saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular, 
ocorrido em 24/10/1998. 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 05/04/1999 (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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
310. Processo : 1.34.001.004178/2011-47 Voto: 9645/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Civil Público instaurado para apurar possíveis irregularidades na execução do Convênio nº. 23.001/1988, firmado entre 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – e a Associação Nacional de Cooperação Agrícola para a 
promoção de campanha nacional de construção e discussão da cidadania da mulher trabalhadora rural. Constatação de que a 
metas estabelecidas no acordo não foram atingidas. Homologação de arquivamento no âmbito da 5ª CCR e remessa a esta 2ª 

CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta investigada, embora constitua ato de improbidade 
administrativa, não encontra conformação típica. Homologação de arquivamento. 

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

 
311. Processo : 1.25.010.000420/2012-94 Voto: 9650/2013 Origem: PRM–FRANCISCO BELTRÃO/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir da remessa pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT – 

dos ofícios nº. 260/12 e 244/12 para apurar possíveis crimes de ameaça (CP, art. 149) que teriam sido cometidos por telefone a 
empregados seus, e nº. 094/12 para apurar possível crime de roubo (CP, art.157). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Os expedientes foram encaminhados à Policia Federal, que verificou tratar-se de trotes telefônicos. Aplicação do princípio 
ne bis in idem. O fato noticiado no último expediente será objeto de inquérito policial cuja instauração foi requisitada pela 
Procuradora da República oficiante. Homologação do arquivamento com relação aos fatos descritos nos ofícios nº 260/12 e 244/12. 

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

 
312. Processo : 1.12.000.000715/2013-19 Voto: 9652/2013 Origem: PR/AP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de remessa pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – ANP – de cópia de 

processo administrativo para apurar possível crime contra a ordem econômica (Lei nº 8.176/1991, art. 1º, I). Empresa que, 
notificada para apresentar documentação comprobatória da regularidade do desenvolvimento de sua atividade, não o fez no 

prazo estabelecido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora fora do prazo, mas ainda nos autos do processo 
administrativo mencionado, a empresa apresentou os documentos solicitados, o que evidencia a ausência de potencialidade 

lesiva da conduta ou, quando menos, do dolo para o crime investigado. Conduta já sancionada no âmbito administrativo com a 
imposição de multa. Homologação de arquivamento. 

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

 
313. Processo : 1.13.000.001125/2013-76 Voto: 9653/2013 Origem: PR/AM 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de representação formulada por particular dando conta de suposto abuso de autoridade 

que teria sido cometido por fiscal do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 18ª Região (Amazonas e Roraima). O 
representante estaria no exercício de sua profissão de corretor quando o representado teria lhe exigido, de forma grosseira e com 
agressão verbal, a apresentação da documentação profissional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora 
possa ter sido inadequada e desrespeitosa, a abordagem realizada pelo representado não encontra conformação típica na Lei nº 
4.898/65. A conduta investigada pode configurar um dos crimes contra a honra, ao qual, entretanto, somente se procederia 
mediante ação privada (CP, art. 145). Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e a Dra. Luiza 
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Cristina Fonseca Frischeisen. 
 
314. Processo : 1.33.001.000439/2013-59 Voto: 9660/2013 Origem: PRM-BLUMENAU/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir da remessa de Auto de Infração pelo ICMBio para apurar possível crime ambiental. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato que está sendo apurado nos autos do Inquérito Policial nº 5010400-
98.2013.4.04.7205. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
315. Processo : 1.34.012.001120/2013-84 Voto: 9662/2013 Origem: PRM–SANTOS/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime anônima dando conta de supostos crimes atribuídos a empresário que estaria 

praticando fraudes em licitações, corrupção envolvendo servidores das Receitas Federal e Estadual e sonegando impostos 
federais e estaduais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto aos crimes federais noticiados, nota-se a 

ausência de elementos mínimos para a deflagração de persecução penal, já que não são indicados os agentes públicos 
possivelmente envolvidos, nem em qual contexto as condutas teriam sido praticadas. No que toca aos delitos estaduais, 

determinou-se a extração de cópia dos autos para remessa ao Parquet Estadual. Homologação de arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 
 
316. Processo : 1.14.000.002452/2013-16 Voto: 9664/2013 Origem: PR/BA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime anônima encaminhada por meio eletrônico dando conta de suposto crime 

contra a honra que teria sido praticado em perfil de rede social na internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O 
endereço eletrônico informado não apresenta qualquer elemento que pudesse ser considerado ofensivo a honra de alguém, nem 
o(a) noticiante apresenta dados elementares para a identificação do fato e de sua autoria. 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 a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 
 
317. Processo : 1.23.000.000658/2013-94 Voto: 9670/2013 Origem: PR/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito do Município de Mocajuba/PA. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato já apurado nos autos do Inquérito Policial nº 1344/2008 – 
SR/DPF/PA. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
318. Processo : 1.18.000.002392/2013-84 Voto: 9674/2013 Origem: PR/GO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir da remessa de relatório de auditoria realizada pelo Ministério da Saúde no Município de 

Hidrolândia/GO para apurar irregularidades cometidas no emprego de recursos públicos destinados à área da saúde. 
Irregularidades na execução do programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Ausência de integralização de 
contrapartidas estadual e municipal, controle ineficaz de estoque de medicamentos e descarte de alguns destes com prazo de 
validade vencido. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). A Secretaria Estadual de Saúde estava promovendo o 
saneamento das irregularidades de sua responsabilidade. A administração municipal, por sua vez, apresentou documentos 
comprobatórios do emprego de verbas na saúde. Ausência de elementos indicativos da ocorrência de crime e inviabilidade de 
diligências probatórias tendentes alterar o panorama dos fatos, posto que desde então já se passaram mais de oito anos. As 
demais irregularidades investigadas podem constituir atos de improbidade administrativa, o que, porém, já constitui o objeto do 
Inquérito Civil Público nº 1.18.000.009079/2006-48. Homologação do arquivamento. 

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

 
319. Processo : 1.23.000.001575/2013-12 Voto: 9678/2013 Origem: PR/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por cidadão relatando a ocupação irregular de imóvel situado em 

terreno de marinha e registrado na Secretaria de Patrimônio da União em nome de sua empresa. O noticiado, que teria alugado 
parte do imóvel, estaria há meses sem pagar o aluguel e se recusaria a devolver o imóvel. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Não tendo havido invasão, não há se cogitar de tipicidade para o crime de esbulho possessório (CP, art. 
161, II) ou para aquele previsto no art. 20 da Lei nº 4.947/66, posto que a conduta de invadir figura como elementar de ambos os 
delitos. 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
320. Processo : 1.13.000.000716/2013-26 Voto: 9681/2013 Origem: PR/AM 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
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 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia-crime formulada por cidadão relatando que o presidente da 

Câmara Municipal de Itacoatiara/AM estaria exercendo advocacia a despeito de incompatibilidade legal e teria, alegando estar 
doente, pedido a Juízo Trabalhista o adiamento de audiência aprazada para dia em que presidiu sessão daquela Casa Legislativa. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta de exercer advocacia em contrariedade a incompatibilidade legal 

não encontra conformação típica. Quanto ao pedido de adiamento de audiência, não foi apresentado atestado médico falso 
perante o Juízo, pelo que não há crime de falsidade documental. A Seção da OAB daquele Estado já apura os fatos na ótica 

pertinente. Homologação de arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 
 
321. Processo : 1.11.000.001357/2013-07 Voto: 9682/2013 Origem: PR/AL 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurado a partir da remessa pela Polícia Federal de cópia dos autos do processo nº 001.10.058592-3, julgado 

pela 27ª Vara de Família de Maceió e remetido pela Juíza que atuou no feito, para apurar possível crime. Advogada que teria 
inserido endereço falso do autor na petição inicial para atrair a competência territorial do Juízo de Maceió quando, na realidade, 
caberia ao Juízo da Comarca de Rio Largo/AL processar e julgar o feito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). Antes que criminosa, a conduta investigada aponta a ocorrência de negligência na atuação da causídica. Ação julgada 
improcedente, não tendo havido lesão à Justiça. Ausência de elementos indicativos da intenção de fraudar o Juízo. 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
322. Processo : 1.20.000.000651/2012-01 Voto: 9684/2013 Origem: PRM–SINOP/MT 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado a partir de relatório da Secretaria Nacional de Segurança acerca de condutas praticadas 

por integrantes da Força Nacional entre os anos de 2007 e 2011. Policiais militares integrantes da Força Nacional que, em 
23/05/2008, no Município de Alta Floresta/MT, durante a realização da operação “Arco de Fogo”, deslocaram-se a um evento 
festivo e envolveram-se em uma briga. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos já sancionados no âmbito 
administrativo – Sindicância nº 008/2008 – e apurados no âmbito penal – Termo Circunstanciado nº 066/2008. Aplicação do 
princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
323. Processo : 1.17.004.000040/2013-91 Voto: 9686/2013 Origem: PRM-LINHARES/ES 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime encaminhada por meio eletrônico para apurar possível crime de apropriação 

indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato que está sendo apurado 
nos autos do Inquérito Policial nº 0000282-15.2013.4.02.5004. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
324. Processo : 1.30.001.005226/2013-25 Voto: 9688/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular relatando fatos completamente desconexos, que 

consistiriam na existência de uma “organização criminosa” complexa que envolveria a maçonaria, a Igreja Católica e praticantes 
de “macumba”. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A narrativa, assinada por pessoa que se identifica como 

“Rolf Lee”, é confusa, desprovida de nexo, pelo que resta impossibilitada 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 a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
325. Processo : 1.34.001.006618/2013-62 Voto: 9744/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Controle externo da atividade policial. Expediente deflagrado para apurar suposto enriquecimento ilícito de 

Agente de Polícia Federal, a partir de indícios levantados na “Operação Insistência”. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inc. IV). Sindicância Patrimonial instaurada pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo. 
Análise de documentos fiscais (dossiê integrado completo), enviados pela Receita Federal do Brasil, após a autorização judicial. 
Ausência de indícios de irregularidades na movimentação financeira nos exercícios de 2008 a 2011 ou na evolução patrimonial 
nos exercícios de 2007 a 2011. Comprovação da legalidade de todas as operações financeiras que pareciam suspeitas. 
Inexistência de elementos de configurem a prática de ilícito penal pelo agente investigado. Materialidade delitiva não 
evidenciada. Homologação do arquivamento. 

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

 
326. Processo : 1.00.000.015485/2013-11 Voto: 9745/2013 Origem: PR/MG 
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 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Controle externo da atividade policial. Relatório de Inspeção Ordinária nas dependências da 

Delegacia de Polícia Federal de Uberlândia, para ciência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conclusão de 
que a referida unidade, além de possuir instalações adequadas, apresenta número de servidores compatível com o serviço, tendo 
regular funcionamento. Informação no sentido de que não se verificaram reparos significativos a serem feitos na condução dos 
trabalhos desenvolvidos na unidade policial, salvo a necessidade de se evitar o acúmulo de perícias pendentes de cumprimento 
há mais de 180 (cento e oitenta) dias. Expediente administrativo que cumpriu o seu objeto. Ciência do Colegiado. Homologação 
do arquivamento. 

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

 
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 
327. Processo : 0003675-58.2013.4.05.8400 Voto: 9418/2013 Origem: 14ª VF-RIO GRANDE DO NORTE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCEDIMENTO JÁ INSTAURADO E ARQUIVADO SOBRE A MESMA 
CONDUTA (BIS IN IDEM). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1.Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime de estelionato supostamente praticado por advogado, haja vista a 
notícia oriunda da 4ª Vara do Trabalho em Natal de expediente fraudulento no bojo de processo trabalhista de modo a forçar a 
condenação indevida de honorários sindicais. 
2. O Membro do MPF promoveu o arquivamento considerando que já houve IPL instaurado e arquivado apurando os mesmos 
fatos (IPL-0709/2012). 
3. O Magistrado, por seu turno, considerou prematuro o arquivamento, haja vista a possibilidade de diligências de modo a 
eventualmente identificar conduta criminosa. 
4. Considerando que já houve inquérito policial instaurado para investigar as condutas aqui narradas, que esse IPL foi arquivado 
e que não há provas novas, o arquivamento do feito é medida que se impõe (Súmula 524 do STF). 
5. Homologação do arquivamento, ressalvando que eventual surgimento de prova nova poderá desencadear a reabertura das 
investigações, nos termos do 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. 

 
328. Processo : 0012201-60.2012.4.01.3000 Voto: 9423/2013 Origem: 1ª-VF-ACRE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME AMBIENTAL (LEI n.º 9.605/98, ART. 50-A). . REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N. 

75/93, ART. 62, INC. IV). DESMATAMENTO DE 169.600 M² DE FLORESTA AMAZÔNICA. ADUÇÃO DE 
SUBSISTÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
1. Trata-se de procedimento instaurado para apurar a prática de crime ambiental pela investigada, consistente em desmatar 16,96 
hectares de floresta Amazônica. 
2. O Procurador da República requereu o arquivamento dos autos com base na excludente de ilicitude de estado de necessidade 
(art. 50-A, §1º da Lei nº. 9.605/1998), sob a tese de que a degradação ambiental teve como objetivo a subsistência e a segurança 
alimentar da investigada e de sua família. 
3. O Magistrado discordou do arquivamento por entender que a referida excludente de ilicitude seria inaplicável ao caso e, 
assim, encaminhou os autos a esta 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP. 
4. Conforme análise do o investigado foi responsável pelo desmatamento de 16,96 hectares, ou seja, mais de 169.000 m² de área 
de floresta. 
5. As características dos autos demonstram a degradação de uma área de grande extensão, o que afasta, a princípio, a tese de 
subsistência imediata pessoal da agente e de sua família. 
6. Ademais, na fase preliminar em que se encontra o feito, vigora o princípio in dubio pro societate, que impõe o seu 
prosseguimento, mesmo diante de eventual dúvida sobre a existência de excludente de ilicitude. 
7. Não 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. 

 
329. Processo : 5014264-77.2013.4.04.7001 Voto: 9433/2013 Origem: VF/LONDRINA-PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334 DO CP). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS 

CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. 
MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA 
CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Notícia de fato instaurada para a apuração da prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), devido a apreensão de 
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produtos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de sua regular importação, sendo os tributos 
não recolhidos estimados em R$ 1.605,22. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. A despeito dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de 
descaminho em que os valores não ultrapassem o parâmetro estabelecido na Lei n° 10.522/02 (R$ 10.000,00), não se afigura 
possível, no caso, a sua incidência, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado. 
5. Enunciado n° 49 desta 2ª CCR: “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como 
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta (61ª 
Sessão de Coordenação, de 04.03.2013).” 
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. 

 
330. Processo : 5014319-28.2013.404.7001-PR Voto: 9466/2013 Origem: 5ª VARA FEDERAL DE LONDRINA/PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334 DO CP). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS 

CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. 
MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA 
CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Notícia de fato instaurada para a apuração da prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), devido a apreensão de 
produtos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de sua regular importação, sendo os tributos 
não recolhidos estimados em R$ 8.728,60. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. A despeito dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de 
descaminho em que os valores não ultrapassem o parâmetro estabelecido na Lei n° 10.522/02 (R$ 10.000,00), não se afigura 
possível, no caso, a sua incidência, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado. 
5. Enunciado n° 49 desta 2ª CCR: “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como 
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta (61ª 
Sessão de Coordenação, de 04.03.2013).” 
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. 

 
331. Processo : 0001028-76.2012.4.03.6106 Voto: 9543/2013 Origem: VF/S. JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334 DO CP). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS 

CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. 
MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA 
CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Notícia de fato instaurada para a apuração da prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), devido a apreensão de 
produtos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de sua regular importação, sendo os tributos 
não recolhidos estimados em R$ 2.731,56 e R$ 962,16. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 
3. Discordância do Magistrado quanto a um dos investigados, em razão da reiteração da conduta. 
4. A despeito dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de 
descaminho em que os valores não ultrapassem o parâmetro estabelecido na Lei n° 10.522/02 (R$ 10.000,00), não se afigura 
possível, no caso, a sua incidência, devido à notícia de reiteração da conduta por parte de um dos investigados. 
5. Enunciado n° 49 desta 2ª CCR: “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como 
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta (61ª 
Sessão de Coordenação, de 04.03.2013).” 
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao investigado 
com notícia de reiteração. 

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

 
332. Processo : 0003472-79.2012.4.01.3603 Voto: 9484/2013 Origem: VF/SINOP-MT 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART 168-A DO CP). 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N° 75/93, ART. 62, IV). INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias 
(art. 168-A do CP), praticado por representante legal de empresa. 
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2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a ausência de crédito tributário 
devidamente constituído impossibilita o prosseguimento da persecução penal. 
3. Discordância do Juiz Federal. 
4. Os crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1° da Lei n° 8.137/90 e o de sonegação de contribuição previdenciária 
(art. 337-A do CP) possuem natureza material. Dessa forma, a inexistência de constituição definitiva dos créditos tributários 
impõe o arquivamento do feito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. 
5. Já o crime contra a ordem tributária de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) é formal e não depende da 
constituição definitiva do crédito tributário, não se exigindo o esgotamento da via administrativa para a propositura da ação 
penal. Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento 30/05/2011, Publicação DJe-106 Divulgado em 
02/06/2011 Publicado em 03/06/2011). 
6. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 

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

 
333. Processo : 0008663-48.2010.4.03.6181 Voto: 9524/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE 

TELECOMUNICAÇÃO (ART. 183 DA LEI N° 9.472/97). SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CENTRAL TELEFÔNICA 
CLANDESTINA. ARQUIVAMENTO COM BASE NA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de desenvolvimento clandestino de atividades de 
telecomunicação (art. 183 da Lei n° 9.472/97), em razão da existência central telefônica clandestina, na qual eram realizadas 
supostas transferências de ligações para presos. 
2. De acordo com informações prestadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, “Central Telefônica” é um 
elemento de rede do Serviço Telefônico Fixo Comunitário – STFC, serviço este regulado e fiscalizado pela Agência, cuja 
prestação depende de concessão ou autorização do Poder Público. 
3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na prescrição em perspectiva. 
4. Discordância do Magistrado. 
5. Este Colegiado entende pela impossibilidade jurídica da aplicação da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, virtual 
ou antecipada (Enunciado n° 28 desta 2ª CCR; Súmula n° 438 do STJ e jurisprudência do STF). 
6. Fatos ocorridos no ano de 2006, sendo que o delito prescreverá apenas em novembro de 2014. 
7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
334. Processo : 2008.61.25.003018-4 Voto: 9558/2013 Origem: VF/OURINHOS-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE PAPEL PÚBLICO (ART. 293, § 1°, DO CP). 

APREENSÃO DE CIGARROS COM SELO DE IPI FALSIFICADOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de falsificação de papel público (art. 293, §1°, do CP), em 
razão da apreensão de cigarros com selo de IPI falsificados. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que não há indícios mínimos de que os 
investigados tivessem conhecimento de que referidos selos eram falsificados. 
3. A Juíza Federal, por sua vez, discordou do arquivamento, consignando que os indiciados tinham possibilidade de saber que os 
cigarros possuíam alguma irregularidade, uma vez que estavam dentre outros tantos (grande quantidade) também com ilicitudes. 
Ressaltou, ainda, que o tipo penal insculpido no parágrafo primeiro do art. 293 do CP define que para configurar o delito não é 
necessário ser o autor da falsificação, bastando o uso ou a guarda. 
4. Arquivamento prematuro, em razão da existência de indícios de autoria e de materialidade delitivas. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
335. Processo : 0000782-68.2013.4.01.3821 Voto: 9899/2013 Origem: VF/MURIAÉ-MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3°, DO CP). 

RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO APÓS O ÓBITO DA SEGURADA POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. REVISÃO (CPP, 
ART. 28 C/C LC nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 
NOVAS DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3°, do CP), em 
razão do recebimento de parcelas de benefício após o óbito da segurada, entre o período de 27/7/2006 a 2/2010, resultando em 
prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 21.051,51. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que, mesmo após a realização de 
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diligências pelo INSS e pela Polícia Federal, não foi identificada a autoria delitiva. 
3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento, entendo que não foi realizada uma diligência imprescindível, que 
pode levar à elucidação dos fatos. 
4. Comprovação da materialidade delitiva em relação ao crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3°, do CP). 
5. Entretanto, não estando comprovada a autoria delitiva ainda, é necessária a realização de novas diligências para que se possa 
identificar o (a) responsável pelos saques, sendo, de fato, imprescindível verificar se o filho da segurada, que já localizou a 
suspeita anteriormente, teria a possibilidade de indicar o local onde ela possa ser encontrada atualmente. 
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. 

 
336. Processo : 0009464-37.2006.4.03.6105 Voto: 9900/2013 Origem: VF/CAMPINAS-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DE CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334 DO CP), EM 

RAZÃO DA APREENSÃO DE 8.230 CAIXAS DE CIGARROS COM SELOS ESTRANGEIROS. DIVERGÊNCIA DA 
JUÍZA FEDERAL QUANTO À CAPITULAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA 
DO ART. 28 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO A IMPOR O 
ADITAMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 
1. Ação penal em que os acusados foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 334 do Código Penal, em razão da 
apreensão de 8.230 caixas de cigarros com selos estrangeiros no interior de empresa. 
2. Aplicação analógica do art. 28 do CPP pela Juíza Federal, que após o regular transcurso da fase de instrução, no recebimento 
das alegações finais, reconheceu a possibilidade de nova definição jurídica do fato, hipótese denominada mutatio libelli, prevista 
no art. 384 do Código de Processo Penal. 
3. Cuida-se, na hipótese, da emendatio libeli, prevista no art. 383 do CPP. Não há nessa situação a superveniência de fato novo a 
impor a necessidade de aditamento da denúncia – tal como ocorre com a mutatio libeli, regulada no art. 384 do CPP. 
4. Não conhecimento da remessa. 

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

 
337. Processo : 0000013-44.2013.6.16.0016 Voto: 9881/2013 Origem: JE-16ªZE-CASTRO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ELEITORAL (ART. 36, § 5º, II, da Lei nº 9.504/1997). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE ALICIAMENTO ELEITORAL NO DIA DE ELEIÇÃO. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE DOLO DO INVESTIGADA. ART. 28 DO CPP. 
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONTINUIDADE 
DA PERSECUÇÃO PENAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de termo circunstanciado instaurado para apurar a notícia de que o investigado, ao dar carona no dia de 
eleição, ofereceu santinhos à noticiante, bem como sugeriu que ela votasse nos indicados. 
2. O Membro do Parquet oficiante, com atribuições eleitorais, promoveu o arquivamento por entender, em suma, que 
não houve dolo em praticar conduta criminosa. 
3. A Juíza eleitoral discordou das razões do arquivamento, por entender que há indícios de crime e sugeriu que o 
Membro do Ministério Público deveria ter proposto transação penal, no caso. 
4. Há indícios mínimos de prática e de autoria delitiva. A aferição do dolo ficará sob a égide da instrução processual. 
5. Considerando que os autos foram remetidos a este Colegiado para a análise de arquivamento ou não do feito, 
prematura a manifestação quanto à eventual propositura de transação penal, ficando tal análise à encargo do novo 
Membro do Parquet a ser ulteriormente designado. 
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Eleitoral 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 
338. Processo : 1.34.011.000336/2012-51 Voto: 8937/2013 Origem: PRM-SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS (ART. 203 DO CP). 

POTENCIAL LESÃO A UMA COLETIVIDADE DE TRABALHADORES CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE 82 
PROCESSOS JUDICIAIS COM DÉBITOS TRABALHISTAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES E 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de frustração de direito assegurado por legislação trabalhista 
mediante fraude (art. 203 do CP), imputado aos representantes legais de empresa de viação em desfavor de um de seus 
empregados. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio por entender que as irregularidades constatadas se traduzem em 
ofensas a direitos individuais de trabalhadores de uma única empresa, não havendo que se falar em lesão à organização do trabalho 
uma vez que ausente qualquer violação a direitos coletivamente considerados. 
3. Verifica-se que, no caso dos autos, há indícios de potencial lesão a uma coletividade de trabalhadores, considerando que 
constam 82 processos judiciais com débitos trabalhistas pendentes, em desfavor da noticiada, conforme certidão positiva anexa do 
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TST. 
4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 

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

 
339. Processo : 0012425-20.2012.4.01.3801 Voto: 9885/2013 Origem: 2ª/VF-MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º DO CP. APREENSÃO DE 10 CÉDULAS 

FALSAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ART 
28 DO CPP. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. 
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DO MEIO CIRCULANTE DO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, §1º, 
do CP. 
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento por entender que, considerando que o investigado apontado 
negou a autoria e imputou ao noticiante a suposta “armação” em seu desfavor. 
3. Verifica-se a possibilidade de realização de mais diligências, como acareação entre o noticiante e o investigado, 
conforme bem sugerido pelo Magistrado. 

4. Designação de outro Procurador da República para dar prosseguimento à persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José 

Bonifácio Borges de Andrada. 
 
340. Processo : 1.23.002.000342/2011-11 Voto: 9411/2013 Origem: PRM/SANTARÉM-PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE PESCA PROIBIDA (ART. 34 DA LEI N° 

9.605/98). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). PESCA EM PERÍODO E COM 
PETRECHOS PROIBIDOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA EM EXCLUDENTE 
RELACIONADA AO FATO DE UM DOS NOTICIADOS SER INDÍGENA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. 
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO 
1. Procedimento investigatório criminal instaurado em razão da notícia de que um índio e um não indígena estavam 
pescando, em período de defeso e com petrechos proibidos (rede de espera de 75 metros). 
2. O Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito, por concluir que o indígena estava acobertado por questão 
excludente de ilicitude relativa ao exercício regular de direito culturalmente condicionado (art. 231, § 2º da CF) e que, 
em relação ao não indígena, em razão da indivisibilidade da conduta, deveria ser também arquivado o feito, sob risco 
de iniquidade no caso concreto. 
3. Não há nos autos realização de oitiva com as partes envolvidas ou coleta de outra prova pelo Membro do MPF de 
modo a afastar inequivocamente as condutas praticadas pelos dois agentes, sob o aspecto criminal.  
4. Dessa forma, o arquivamento no atual estágio da persecução criminal seria admitido se existente demonstração 
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade, o que não é o caso dos 
autos. 

5. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas 
investigações. 

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

 
341. Processo : 1.25.011.000100/2013-13 Voto: 9283/2013 Origem: PRM/PARANAVAÍ-PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334 DO CP). ARQUIVAMENTO COM BASE NO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). 
INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. 
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E 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 
2.231 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. 
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 2.231 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. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 99 
 

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. 
 
342. Processo : 1.30.001.006868/2012-61 Voto: 9309/2013 Origem: PR-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS (ART. 203 DO CP). 

POTENCIAL LESÃO A UMA COLETIVIDADE DE TRABALHADORES. DECLÍNIO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de notícia da fato instaurada para apurar suposto crime de frustração de direito assegurado por legislação trabalhista 
mediante fraude (art. 203 do CP), imputado aos representantes legais de empresa da área de telecomunicações, em desfavor de 
um reclamante que teve uma série de direitos trabalhistas reconhecidos por sentença. 
2. O Membro do MPF oficiante promoveu o declínio por entender que as irregularidades constatadas se traduzem em ofensas a 
direitos individuais de trabalhadores de uma única empresa, não havendo que se falar em lesão à organização do trabalho uma 
vez que ausente qualquer violação a direitos coletivamente considerados. 
3. Verifica-se que, no caso dos autos, há indícios de potencial lesão a uma coletividade de trabalhadores, uma vez que se trata de 
empresa da área de telecomunicações e, in casu, restou verificado que o Reclamante trabalhava como instalador e reparador de 
linha telefônica, sem ter os seus direitos trabalhistas devidamente assegurados, situação que poderá estar acontecendo com 
outros trabalhadores. 
4. Considerando então que se trata de uma empresa de grande porte, pode-se inferir que a lesão não seria suportada 
exclusivamente por um só trabalhador, mas por vários empregados da investigada. 
5. Desse modo, diante da existência de indícios de uma possível lesão a direitos trabalhistas de certa coletividade, mostra-se 
prematuro o declínio de atribuições. 
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do MPF para prosseguir nas investigações. 

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

 
343. Processo : 3000.2013.002113-6 (0025460-63.2013.4.02.5101) Voto: 9334/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA 

ASSEMELHADA A ENTORPECENTE. ART. 33, § 1°, INC. I, C/C O ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06. REMESSA 
PELA VIA POSTAL. CONSUMAÇÃO DO DELITO. LOCAL DA APREENSÃO ALFANDEGÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 
70 DO CPP. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA 
SUSCITADO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33, § 1°, inc. I, c/c o art. 40, inc. I, ambos 
da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão, no âmbito da Alfândega da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de substância 
assemelhada à droga (sementes de maconha). Tal apreensão ocorreu em São Paulo e no envelope onde foi encontrado o objeto 
material do crime, de origem internacional, verificou-se a indicação de destinatário na cidade do Rio de Janeiro. 
2. O Procurador da República oficiante em São Paulo manifestou-se no sentido de que a competência é definida no lugar em que o 
crime deveria ter produzido resultado, bem como determinou a remessa do feito à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, 
destino do material apreendido. 
3. Por seu turno, o Procurador da República no Rio de Janeiro concluiu que a atribuição para atuar neste inquérito policial é da 
PR/SP, pois a apreensão da substância entorpecente ocorreu na cidade de São Paulo, onde restou produzido o resultado normativo 
suficiente para a consumação do delito. 
4. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei Antitóxicos é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de 
infringência da mesma proibição, sendo suficiente, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas. Assim, 
consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é “desnecessário para a consumação do crime que a substância entorpecente 
enviada chegue ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do delito” (CC nº 41.775/RS, Terceira Seção, Min. 
Laurita Vaz, unânime, DJ: 14/06/2004). 
5. Nesse contexto, a teor do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação do delito, qual seja, em São 
Paulo, onde ocorreu a apreensão alfandegária da substância entorpecente. 
6. Pelo conhecimento do presente conflito negativo e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição do Procurador 
da República oficiante na Procuradoria da República em São Paulo, ora suscitado. 

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

 
344. Processo : 1.24.000.000873/2013-58 Voto: 9403/2013 Origem: PR-PB 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 149, 203 e 297, §4º DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO 

(ENUNCIADO Nº 32, 2ªCCR/MPF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAR OS CRIMES DOS ARTS. 
203 E 297, §4º, DO CP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 
1. Trata-se de procedimento instaurado em razão da notícia de que empregada doméstica estaria trabalhando sem carteira 
assinada, recebendo remuneração inferior ao mínimo legal e sem repouso, “quase trabalho escravo”. 
2. O Procurador da República oficiante afastou de plano a conduta prevista no art. 149 do CP entendendo, no caso, se tratar 
apenas de eventuais condutas criminosas relacionadas a frustrações de direitos trabalhistas. 
3. Ressalta-se que não há qualquer registro de diligência adotada pelo Procurador da República de modo a afastar cabalmente a 
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conduta prevista no art. 149 do CP. 
4. Não merece prosperar também a homologação do declínio de atribuições, em relação ao tipo penal 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). 
5. Não homologação do declínio de atribuições. 

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

 
345. Processo : 1.28.300.000100/2013-48 Voto: 9419/2013 Origem: PRM-PAU DOS FERROS-RN 
346. Processo : 1.28.300.000086/2013-82 Voto: 9420/2013 Origem: PRM-PAU DOS FERROS-RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO.CRIME PREVISTO NO ART. 297, §4º, CP. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, 

2ªCCR/MPF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO 
DO MPF. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 
1. Trata-se de peças informativas instauradas a partir de ofício da Justiça do Trabalho informando que determinada empresa teria 
omitido vínculo empregatício na CTPS de um empregado. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio por entender que não teria havido lesão a bens, serviços ou 
interesses da União. 
3. A omissão de registro de vínculo empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência Social se amolda 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 essa razão, incumbe ao Ministério Público Federal a realização da persecução penal. 
4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

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

 
347. Processo : 1.35.000.001020/2013-50 Voto: 9463/2013 Origem: PR-SE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO.CRIME PREVISTO NO ART. 297, §4º, CP. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, 

2ªCCR/MPF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO 
DO MPF. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada em razão da informação anônima de que o noticiado, dono de empresa, estaria pagando 
diretamente seus funcionários, sem carteira de trabalho assinada, bem como dirigindo embriagado pela cidade e com patrimônio 
incompatível. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio por entender que não teria havido lesão a bens, serviços ou 
interesses da União. 
3. A omissão de registro de vínculo empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência Social se amolda 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 essa razão, incumbe ao Ministério Público Federal a realização da persecução penal. 
4. Quanto as outras condutas (suposto enriquecimento ilícito), necessária a realização de diligências de modo a verificar eventual 
existência constituição de crédito em desfavor do noticiado. 
5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

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

 
348. Processo : 1.25.005.000724/2013-10 Voto: 9493/2013 Origem:PRM-LONDRINA-PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVISÃO DE DECLÍNIO 

(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). PROMOÇÃO DE DECLÍNIO FUNDADA NA EVENTUAL OCORRÊNCIA DE CRIME 
CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INDÍCIOS DE POSSÍVEIS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 5º, 6º E 7º. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão da notícia encaminhada por grupo de investigadores privados de que 3 
empresas estariam, de forma fraudulenta, angariando valores e prometendo, em contrapartida, a inúmeras pessoas, lucros 
exorbitantes, prática conhecida como “Pirâmide Financeira”. 
2. A mesma notícia, com os mesmos documentos, foi encaminhada às PRMs de Maringá, de Apucarana e de Londrina, bem 
como remetidas a este Colegiado, para a homologação do declínio de atribuições, razão pela qual determinei a reunião dos 
processos. 
3. Pretendem-se as homologações dos declínios de atribuições entendendo-se que os fatos relatados configuram, em tese, crime 
contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX), que não atrai a competência da Justiça Federal. 
4.Preliminarmente, cabe ressaltar que este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar pela não homologação do declínio 
de atribuições em relação a duas das três empresas noticiadas (1.26.000.000773/2013-57 e 1.33.010.000030/2013-23), razão pela 
qual voto pela não homologação do declínio de atribuições nos termos dos votos proferidos nesses autos (cópias anexas), em 
relação a persecução penal quanto a essas duas empresas. 
5. Quanto à 3ª Empresa, cabe ressaltar que também há indícios de constituição de pirâmide financeira, bem como da prática de 
crimes contra o Sistema Financeiro (arts. 5º ao 7º da Lei nº 7.492/86), o que atrai a atribuição federal do feito (nos termos do art. 
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26 da mesma Lei).  
6. Não homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual e designação de outro Membro para prosseguir na 
persecução penal, conforme observância do local da sede da Empresa e estágio da persecução penal manifestados ao final do 
Voto. 

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

 
349. Processo : 1.11.000.000536/2013-19 Voto: 9867/2013 Origem: PR-AL 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES COMETIDOS POR AGENTES DA FORÇA DE SEGURANÇA NACIONAL E 

POR MAGISTRADO ESTADUAL APOSENTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  
1. Trata-se de procedimento instaurado para apurar a notícia anônima de que policiais integrantes da Força Nacional, liberam 
magistrado aposentado que apresentava sinais de embriaguez, após a colisão do veículo do noticiado com a viatura desses 
policiais, sem as devidas providências (realização de teste de bafômetro ou encaminhamento à delegacia de polícia). 
2. O Membro do MPF oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público estadual para a apuração de eventual 
conduta de prevaricação pelos policiais.. 
3. Considerando que a Força Nacional de Segurança é coordenada e mantida pela União, por intermédio do Ministério da 
Justiça, subsiste a competência da Justiça Federal para apurar a conduta delitiva de seus membros. 
4. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal perante a Justiça Federal, quanto aos possíveis 
crimes praticados pelos militares, bem como em relação ao magistrado aposentado (dirigir supostamente embriagado), 
considerando que a competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva 
do exercício funcional, nos termos da Súmula nº 451 do STF. 

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

 
350. Processo : 1.28.100.000084/2013-40 Voto: 8970/2013 Origem: PRM/ASSÚ-RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. APURAÇÃO DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS (ART 168-A, DO CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). 
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. DESENECESSIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL CONSIDERANDO SE TRATAR DE CRIME FORMAL. 

1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível crime de apropriação indevida de 
contribuições previdenciárias, considerando que o noticiante aduz ter trabalhado sem vínculo efetivo em Prefeitura, 
sem a Administração ter repassado as contribuições previdenciárias descontadas. 

2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a ausência de crédito tributário 
devidamente constituído impossibilita o prosseguimento da persecução penal. 

3. Os crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1° da Lei n° 8.137/90 e o de sonegação de contribuição 
previdenciária (art. 337-A do CP) possuem natureza material. 
4. Já o crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) é formal não depende da constituição definitiva 
do crédito tributário, não se exigindo o esgotamento da via administrativa para a propositura da ação penal. Precedente 
do STF (HC 97888/RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento 30/05/2011, Publicação DJe-106 Divulg 02/06/2011 
Public 03/06/2011). 

5. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por maioria o voto da Relatora. Vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Raquel 

Elias Ferreira Dodge. 
 
351. Processo : 0005884-27.2013.4.05.8100 Voto: 9891/2013 Origem: 11ª VF-CEARÁ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS SEM LICENÇA (ART. 273, § 1º E § 1-

Bº DO CP). NOTÍCIA ANÔNIMA DE QUE PESSOA SEM LICENÇA ESTARIA EFETUANDO A IMPORTAÇÃO 
PROIBIDA DE MEDICAMENTOS E COMERCIALIZANDO-OS. ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NA AUSÊNCIA DE 
INDÍCIOS DE CRIME. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. AUSÊNCIA DE MAIORES 
INFORMAÇÕES OU DE DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS DE MODO A IDENTIFICAR A AUTORIA. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 
1.Trata-se de procedimento instaurado para apurar a notícia anônima de que o investigado estaria efetuando a importação 
irregular de medicamentos de ansiedade e anabolizantes, bem como comercializando-os em território nacional. 
2. Esgotadas as diligências, em razão da escassez de informações, o Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito. 
3. O Magistrado, por seu turno, entendeu como prematuro o arquivamento do feito considerando que a única diligência realizada 
foi a realização de oitiva com o investigado. 
4. Inexistência de provas a serem produzidas de modo a identificar a materialidade delitiva, considerando, em especial, tratar-se 
de notícia anônima sem documentos ou provas apresentadas. 
5. Homologação do arquivamento, ressalvando que eventual surgimento de prova nova poderá desencadear a reabertura das 
investigações, nos termos do 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. 
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352. Processo : 1.32.000.000666/2013-21  Voto: 9850/2013 Origem: PR-RO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 203 e 297, §4º DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 

Nº 32, 2ªCCR/MPF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 
1. Trata-se de procedimento instaurado em razão da notícia de que empregada de empresa estaria com sua carteira de trabalho 
retida e que não teve seu vinculo trabalhista registrado em sua CTPS. 
2. O Procurador da República oficiante, sem quaisquer diligências registradas no feito, promoveu o declínio de atribuições dos 
autos por entender que não houve lesão ou ofensa a interesses da União. 
3. Em breve consulta a sistema de buscas, foi possível constatar que a empresa noticiada possui contratos de terceirização de 
serviços no Estado de Roraima o que indica que irregularidades podem estar atingindo uma coletividade de trabalhadores, o que 
atrai a atribuição federal. 
4. Não merece prosperar também a homologação do declínio de atribuições, em relação ao tipo penal 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). 
5. Não homologação do declínio de atribuições. 

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

 
353. Processo : 1.25.000.001215/2013-46 Voto: 9859/2013 Origem: PR-PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). APRESENTAÇÃO DE 

CERTIDÃO FALSA DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. DECLINIO DE ATRIBUIÇÕES AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. (ENUNCIADO Nº 32). AUTARQUIA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO 
DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 
1. Procedimento instaurado em razão da notícia de que os representantes da empresa do ramo de engenharia 
apresentaram à empresa pública estadual, certidão de acervo técnico falsa cuja atribuição da emissão da certidão é de 
responsabilidade do CREA-PR. 
2. O Membro Ministerial oficiante promoveu o declínio de suas atribuições em favor do Ministério Público Estadual 
por entender que o fato criminoso não fora praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. 
3. A atribuição para a persecução penal, no caso em tela, é do Ministério Público Federal, considerando que a conduta 
em análise foi cometida especificamente em detrimento de ente da administração indireta federal, qual seja, Conselho 
Regional de Engenharia.  
4.Isso porque os conselhos de profissões regulamentadas são criados por meio de lei federal e possuem natureza de 
autarquia. No caso da profissão de engenharia, é a Lei nº 5.194 de 1966. 
5. Desse modo, houve ofensa direta e específica a órgão pertencente à estrutura da União Federal, o que patenteia a 
competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual ação penal, nos termos do art. 109, inciso IV, da 
Constituição Federal de 1988. 
6. Designação de outro membro do Parquet Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES 
354. Processo : 0572/2010 Voto: 9883/2013 Origem: PR-SE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito policial. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Notícia de saques, no valor de R$ 26.080,00, de conta bancária junto à 

Caixa Econômica Federal. Diligências. Verificação de que o cartão não foi clonado, todos os saques foram feitos com o uso de 
senha e que, nos autos de nº 2008.85.00.000177-9, transitado em julgado, movida em desfavor da CEF, não se conseguiu a 
responsabilização da aludida empresa pública pelos prejuízos. 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. 

 
355. Processo : 00133/2013 Voto: 9886/2013 Origem: PR-AP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito policial. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Notícia de desconto indevido de R$ 30.000,00, de conta bancária junto 

à Caixa Econômica Federal, para fins de contratação de suposto plano previdenciário. Diligências. Informação de que após 
reclamação do correntista, foi estornado o valor referente a contratação e de que também não houve prejuízos à CEF. Eventual 
conduta criminosa, caso não se tratar apenas de mero desentendimento, não violou à interesses, à bens ou à serviços da União. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
356. Processo : 1.22.004.000232/2013-38 Voto: 9292/2013 Origem: PRM/PASSOS-MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Solicitação de providências relacionadas a remoção, a pedido, de detento da Cadeia Pública do Município de 
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Cabo Verde/MG para estabelecimento prisional na cidade de Alfenas/MG, para ficar mais perto de seus familiares. Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32). Apesar de o réu ter sido preso por ordem exarada pela Justiça Federal, trata-se, no caso dos autos, de 
questão de mera atribuição administrativa, caracterizada pela gestão penitenciária, não havendo notícia da prática de crime. 
Aplicação da súmula n° 192 do STJ. 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. 

 
357. Processo : 1.31.000.000472/2013-63 Voto: 9315/2013 Origem: PR-RO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Procedimento instaurado em razão da notícia de irregularidades 

ocorridas na execução de contrato de construção de teatro no Estado de Rondônia. Ausência da aplicação de verbas federais no 
caso. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual. 

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

 
358. Processo : 00207/2011 Voto: 9393/2013 Origem: PRM/PARAGOMINAS-PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito policial. Possível crime ambiental (art. 69-A da 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. 

 
359. Processo : 00138/2010 Voto: 9399/2013 Origem: PR/PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito policial. Possíveis crimes de falsidade 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. 

 
360. Processo : 00040/2012 Voto: 9406/2013 Origem: PRM-MARABÁ-PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito policial. Possíveis crimes de falsidade 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. 

 
361. Processo : 1.19.002.000135/2013-51 Voto: 9425/2013 Origem: PRM/CAXIAS-MA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de ameaça (art. 147 do CP). Representação particular encaminhada pelo Digi-Denúncia em que a 

vítima relata que está sendo ameaçada pelo seu tio. 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. 

 
362. Processo : 1.22.013.000273/2013-15 Voto: 9445/2013 Origem: PRM/POUSO ALEGRE-MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir de notícia-crime formulada pela Superintendência Federal da Agricultura em Minas Gerais, 

relatando suposto descumprimento de medida sanitária preventiva. Possíveis crimes previstos nos arts. 259 e 268 do CP. Revisão 
de declínio (Enunciado n° 32). Utilização de subprodutos de origem animal em alimentos servidos a ruminantes. Desrespeito a 
ato normativo que proíbe a utilização de proteínas e gorduras de origem animal na alimentação desses animais, com o fim de 
prevenir a propagação da Encefalopatia Espongiforme Bovina, conhecida como “doença da vaca louca”. O fato de a proibição 
ser veiculada em norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como ter sido este órgão federal o 
responsável pela fiscalização e detecção daquelas substâncias em amostras do alimento analisado, não têm o condão, por si só, 
de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento dos delitos em apuração. A competência da Justiça 
Federal para o presente caso somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou 
interesses da União – in casu, mais especificamente, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –, o que não ocorre 
na espécie. A atividade, em tese, criminosa atenta contra a saúde pública, atingindo de forma direta as pessoas que serão 
prejudicadas com o consumo de produto animal no qual foi utilizada a substância proibida. Somente se verificaria a competência 
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federal se o crime atingisse a própria atividade fiscalizatória do órgão da União – caso, por exemplo, o agente impedisse ou 
obstaculasse a fiscalização por parte dos servidores do MAPA –, não bastando que o objeto dessa fiscalização – no caso, o 
alimento servido a ruminantes – seja atingido. A circunstância de o MAPA ser o órgão responsável pela regulamentação 
sanitária do setor de produtos de origem animal, listando as substâncias consideradas de utilização proibida em animais bovinos, 
não atrai a competência federal para os crimes consistentes no efetivo uso daquelas substâncias por parte de terceiros. Caso se 
adotasse tal linha de raciocínio, em todas as hipóteses em que órgão ou entidade federal tenha a atribuição de complementação 
de normas penais em branco (v.g., lei de drogas, estatuto desarmamento, comercialização de combustíveis adulterados), ou o 
poder de edição de normas regulamentares que, de alguma forma, interfiram na caracterização de ilícitos penais, os crimes que 
exijam tal complementação ou que sejam atingidos pela regulamentação, quando praticados, seriam de competência da Justiça 
Federal. Precedentes desta 2ª CCR pela atribuição estadual (PI nº 1.22.001.000018/2013-10, Voto n° 1265, Rel. Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva , 574ª Sessão de Revisão, 4/3/2013; PI n° 1.22.004.000049/2013-32, Voto n° 6585, Rel. Dr. Carlos Augusto 
da Silva Cazarré, 583ª Sessão de Revisão, 26/8/2013). 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 maioria o voto da Relatora. Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José 
Bonifácio Borges de Andrada. 

 
363. Processo : 1.34.001.006897/2013-64 Voto: 9462/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Representação anônima denunciando suposto esquema de prostituição envolvendo modelos que participam de 

programa televisivo. Relato de uma das participantes do programa informando que não recebeu seu cachê porque se recusou a 
sair com o diretor. Revisão de arquivamento que se recebe como 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 
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. 

 
364. Processo : 1.34.043.000042/2012-52 Voto: 8246/2013 Origem: PRM/OSASCO-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Notícia anônima de que empresa situada no Município de Santana de 

Parnaíba-SP não possui procedimentos para primeiros socorros, não possui equipamentos de segurança necessários. 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. 

 
365. Processo : 1.30.001.006116/2013-81 Voto: 9473/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Informações de que decisão da Justiça Estadual no sentido de 

que houvesse o desconto, a título de pensão alimentícia, dos vencimentos do réu ou do eventual termo de rescisão, não foi 
devidamente atendida pela empregadora. 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. 

 
366. Processo : 0290/2010 Voto: 9504/2013 Origem: PR-RO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito policial. Crime contra o sistema financeiro (art. 4º da Lei nº 7.492/86). Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Notícia 

de irregularidades na aplicação de recursos no mercado financeiro por instituto de previdência social de servidores públicos 
municipais. Entidade que não se enquadra ou pode ser equiparada à instituição financeira, pois administra recursos próprios e 
não de terceiros, situação que seria diversa caso houvesse administração de previdência complementar. Competência estadual. 
Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
367. Processo : 1.30.017.001097/2013-27 Voto: 9509/2013 Origem: PRM-SÃO JOÃO DO MERITI-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Peças de informação. Crime de furto (art. 155, §3º, do CP). Notícia de furto de energia elétrica. 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. 

 
368. Processo : 1.20.000.000573/2013-18 Voto: 9570/2013 Origem: PR/MT 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Informações de que a noticiante constaria como beneficiária de lote em Projeto de Assentamento, fato negado 
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pela representante, que afirma jamais ter sido beneficiária de Reforma Agrária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ofício do 
INCRA informando que o Projeto de Assentamento em questão seria de iniciativa estadual, sob a tutela e responsabilidade do 
Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), órgão fundiário pertencente à administração pública do Estado de Mato 
Grosso. 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. 

 
369. Processo : 1.25.014.000146/2013-02 Voto: 9591/2013 Origem: PRM/PATO BRANCO-PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possíveis crimes de porte irregular de arma de fogo (Lei n° 10.826/03) e falsidade ideológica (art. 299 do CP). 

Irregularidades na cessão e uso de patrulha agrícola municipal e porte ilegal de arma. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 
Segundo precedentes do STJ, o Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos 
crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT). Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 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. 

 
370. Processo : 1.24.000.000392/2013-42 Voto: 9606/2013 Origem: PR/PB 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possíveis crimes de estelionato e/ou extorsão (arts. 171 e/ou 158 do CP). Informação de que o representado 

estaria atuando com um grupo de estelionatários em determinada região, como defensores dos direitos humanos. 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. 

 
371. Processo : 00101/2013 Voto: 9818/2013 Origem: PR/MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito policial. Possível crime de apropriação indébita (art. 168, §1°, III, do CP). Notícia de que advogado teria sacado e se 

apropriado indevidamente de valor de depósito judicial pertencente a seu cliente. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). 
Prejuízo da particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
372. Processo : 00036/2013 Voto: 9889/2013 Origem: PRM/ALTAMIRA-PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito policial. Possível prática do crime previsto no art. 302 do Código Penal Militar. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). 

A ocupação irregular ocorreu em área sob responsabilidade de Comando Aéreo Regional, conforme informado pela INFRAERO 
e pelo I COMAR. Crime de natureza militar praticado contra à Administração Pública Militar (art. 9°, III, a, do CPM). Ausência 
de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 

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

 
373. Processo : 1.30.001.005574/2013-01 Voto: 9869/2013 Origem: PR-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível prática de racismo (Lei 7.716/89, artigo 20: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ofensas proferidas em “chat” da 
internet, sem indícios de transnacionalidade da conduta. Ausência de atribuições do Ministério Público Federal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
374. Processo : 1.26.003.000103/2013-19 Voto: 9852/2013 Origem: PR-PE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Notícia de 

existência de escritura pública de cartório extrajudicial ideologicamente falsa declarando parcialmente a propriedade de imóvel. 
Ausência de atribuições do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS 
375. Processo : 1.00.000.012493/2013-06 Voto: 9892/2013 Origem: PRM-ALTAMIRA-PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado em razão da notícia de relatórios 
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de ações fiscais para a erradicação do trabalho em condições análogas as de escravo. Os fatos ora tratados já são objeto de 
apuração nos autos de nº 1.23.003.00175/2013-60. 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. 

 
376. Processo : 1.28.000.000563/2013-94 Voto: 9871/2013 Origem: PR-RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado em razão da notícia de roubo à 

Agência dos Correios. Os fatos ora tratados já são objeto de apuração no IPL de nº 0408/2013. 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. 

 
377. Processo : 1.35.000.001682/2013-20 Voto: 9872/2013 Origem: PR-SE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Peças de Informações. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia de apresentação de CNH falsa à Policial 

Rodoviário Federal. Expedição do Ofício nº 755/13 requisitando a instauração de inquérito policial. Aplicação do princípio do ne 
bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
378. Processo : 1.34.010.000973/2013-19 Voto: 9350/2013 Origem: PRM-RIBEIRÃO PRETO-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Crime de contrabando (art. 334 do CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 

IV). Os fatos ora tratados já são objeto de apuração em procedimento mais avançado (1.34.010.000787/2013-80). 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. 

 
379. Processo : 1.31.000.001091/2013-00 Voto: 9550/2013 Origem: PR-RO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado em razão de notícia encaminhada 

da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região para apuração de eventuais irregularidades praticas por ex-Governador e 
ex-Procurador-Geral de Estado. Os mesmos fatos já foram objeto de apreciação e arquivados por esta Câmara 
(1.31.000.000302/2012-06). Ausência de novas provas. 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. 

 
380. Processo : 1.19.001.000321/2012-19 Voto: 9868/2013 Origem: PRM-IMPERATRIZ-MA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado inicialmente para 

apurar irregularidades na liberação de recursos para o pagamento de diárias de servidores do INCRA. Expedição do Ofício nº 
287/13 requisitando a instauração de inquérito policial, para apurar possíveis condutas criminosas. 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. 

 
381. Processo : 1.26.001.000225/2013-17 Voto: 9282/2013 Origem: PRM-PETROLINA/JUAZEIRO 
382. Processo : 1.20.000.001107/2013-50 Voto: 9894/2013 Origem: PR-MT 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de falso testemunho (art. 342 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia da prática 

de falso testemunho ocorrida em audiência. Retratação do testemunho na mesma ocasião. Hipótese de excludente de 
punibilidade prevista no art. 342, § 2º do CP. Homologação do arquivamento. 

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

 
383. Processo : 1.34.010.000974/2013-63 Voto: 9284/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Crime de contrabando (art. 334 do CP). Apreensão de cigarros de origem duvidosa 

expostos à venda. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos já foram objeto da notícia de fato n° 
1.34.010.000790/2013-01, na qual consta, inclusive, despacho determinando a abertura de inquérito policial. Aplicação do 
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
384. Processo : 1.25.001.000421/2013-29 Voto: 9500/2013 Origem: PRM/CAMPO MOURÃO-PR 
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 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de contrabando (art. 334 do CP). Apreensão de 13.500 maços de cigarros de origem estrangeira. Revisão 

de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos já foram objeto de apreciação no inquérito policial n° 5002351-
71.2013.404.7010. 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. 

 
385. Processo : 1.20.000.001210/2013-08 Voto: 9847/2013 Origem: PR-MT 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado em razão da notícia de possíveis 

fraudes e alterações cadastrais, em sistema da Caixa Econômica Federal, com vistas à liberação e saque de valores do FGTS. Os 
fatos ora tratados já são objeto de apuração no IPL de nº 0426/2013. 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. 

 
386. Processo : 1.00.000.001644/2013-92 Voto: 9501/2013 Origem: PRM/PARACATU-MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possíveis crimes de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP) e outros, constatados a partir de 

Relatório de Ação Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos já 
foram objeto de apreciação no inquérito policial n° 0575/2011, em que já foi oferecida denúncia. 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. 

 
387. Processo : 1.36.001.000148/2013-59 Voto: 9534/2013 Origem: PRM/ARAGUAÍNA-TO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3°, do CP). Supostas irregularidades na concessão de 

aposentadoria por idade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos já são objeto de investigação no inquérito 
policial n° 0236/2013-4 DPF/AGA/TO. 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. 

 
388. Processo : 1.28.000.001611/2013-61 Voto: 9544/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, II, do DL n° 201/67). Supostas irregularidades na 

aplicação de recursos do FUNDEF. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Determinação de requisição de 
instauração de inquérito policial à Polícia Federal para apuração dos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
389. Processo : 1.34.035.000047/2013-65 Voto: 9772/2013 Origem: PRM/BARRETOS-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de contrabando (art. 334 do CP). Apreensão de cigarros de origem estrangeira. Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62, IV). Já houve o oferecimento de denúncia para apuração dos fatos (0000407-46.2013.403.6138. 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. 

 
390. Processo : 1.27.000.001860/2013-94 Voto: 9873/2013 Origem: PR-PI 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Peça de informação. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Recebimento de benefício previdenciário após o óbito da titular. Último saque efetuado em 16.10.2001. Transcurso de mais de 
12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da 
punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
391. Processo : 1.23.003.000119/2010-82 Voto: 9538/2013 Origem: PRM-ALTAMIRA-PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Crime contra a ordem tributária (art. 2º, II, da Lei nº. 8.137/90). Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos nos anos de 2004 e 2005. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, do 
CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José 
Bonifácio Borges de Andrada. 
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392. Processo : 1.27.001.000043/2010-66 Voto: 9861/2013 Origem: PRM/PICOS-PI 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito civil público. Crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, incisos III e IV). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Última data do fato em 28/02/1999. Reconhecimento da prescrição (art. 109, do CP). Questão de ordem pública. 
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. 

 
393. Processo : 1.28.000.000096/2013-01 Voto: 9906/2013 Origem: PR-RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Ordenação despesas não autorizadas (Art. 359-D do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos 

datados de 2000. Eventual conduta fulminada pela prescrição. Reconhecimento da prescrição (art. 109, 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. 

 
394. Processo : 1.33.016.000050/2013-44 Voto: 9549/2013 Origem: PR-SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Recebimento de benefício previdenciário após o óbito de titulares. Último saque efetuado em maio de 2001. Transcurso de mais 
de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, 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. 

 
395. Processo : 1.28.000.000051/2013-28 Voto: 9878/2013 Origem: PR-RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, incisos V e XI, Decreto-Lei nº 201/1967). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos datados de 2003. Reconhecimento da prescrição (art. 109, 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. 

 
396. Processo : 1.15.003.000279/2009-60 Voto: 9870/2013 Origem: PRM/CRATEÚS-TAUÁ-CE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito civil público. Crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, incisos III, IV e XI) e licitatório (art. 90 da Lei nº 

8.666/1993). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Última data do fato em 2004. Reconhecimento da prescrição (art. 
109, do CP). Questão de ordem pública. 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. 

 
397. Processo : 1.05.000.000275/2013-34 Voto: 9875/2013 Origem: PR-AL 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de responsabilidade de prefeito (art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67) Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, inc. IV). Procedimento instaurado em razão de diversas irregularidades constatadas em convênios estaduais e federais 
celebrados com o Município de São José do Egito. Diligências. Limitação dos autos a dois programas, considerando que os 
outros convênios já foram objeto de análise de declínio de atribuições ou desencadearam outras investigações, conforme quadro 
descritivo. Ausência de indícios mínimos de crime, ressaltando-se que esses dois convênios tiveram suas contas devidamente 
aprovadas. 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. 

 
398. Processo : 1.25.002.001931/2008-46 Voto: 9286/2013 Origem: PRM/CASCAVEL-PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). Declaração de deduções de 

dependentes, de despesas com instrução e de despesas médicas inexistentes e/ou indevidas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, IV). Diligência. Informações de que os débitos tributários apurados foram quitados integralmente. Extinção da 
punibilidade (art. 69 da Lei nº 11.941/09). 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. 

 
399. Processo : 1.30.004.000005/2013-31 Voto: 9880/2013 Origem: PRM-ITAPERUNA-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Peça de informação. Crime de estelionato (art. 171, do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento 

instaurado para verificar desconto indevido (contratação de empréstimo consignado) de remuneração de pensionista. Verificação 
ulterior, pelo próprio noticiante, de que realmente tinha realizado contratação de empréstimo. Ausência de indícios mínimos de 
crime. Homologação do arquivamento. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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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. 
 
400. Processo : 1.24.000.001300/2013-41 Voto: 9323/2013 Origem: PR/PB 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3°, do CP). Recebimento de parcelas de 

benefício após o falecimento da titular, tendo sido o último saque realizado em 2/2002. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 
art. 62, IV). Diligência. O benefício era pago por meio de cartão magnético. Óbito da procuradora cadastrada e filha da 
beneficiária. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
401. Processo : 1.27.000.001847/2013-35 Voto: 9474/2013 Origem: PR-PI 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Saque indevido de várias parcelas de benefício previdenciário após o óbito do segurado (janeiro/abril/2002). Inexistência de 
cadastro de outra pessoa para receber o benefício em nome do segurado. Diligências esgotadas sem, contudo, ser identificada a 
autoria. 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. 

 
402. Processo : 1.14.000.002396/2012-21 Voto: 9336/2013 Origem: PR/BA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Encaminhamento de cópias parciais de Relatórios de Auditoria de Gestão referentes ao CEFET/BA, 

relacionados aos anos 2005, 2006 e 2007. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). As vicissitudes apontadas são de 
natureza administrativa, sendo que os fatos narrados correspondem a avaliações gerenciais, peculiares das auditorias de gestão, 
sem especificidade que justifique a instauração de investigação criminal. 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. 

 
403. Processo : 1.05.000.001101/2011-27 Voto: 9347/2013 Origem: PRM/SERRA TALHADA-PE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento administrativo, posteriormente convertido em ICP, instaurado para apurar supostas irregularidades na aplicação de 

recursos do PNATE, destinados à manutenção do transporte escolar de município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Verificada a existência de regular processo licitatório para a contratação das empresas que prestam o serviço. 
Irregularidade que consiste na utilização de veículos escolares em desconformidade com as exigências do Código Nacional de 
Trânsito e demais legislações aplicáveis. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva justificadores do 
prosseguimento das investigações. Além disso, foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento com a 
finalidade precípua de colher informações contemporâneas e fidedignas da situação física dos veículos escolares e suas 
conformidades com a legislação pertinente. 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. 

 
404. Processo : 1.17.003.000113/2013-55 Voto: 9355/2013 Origem: PRM-SÃO MATEUS-ES 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José 
Bonifácio Borges de Andrada. 

 
405. Processo : 1.34.001.001855/2012-56 Voto: 9363/2013 Origem: PR-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia de crimes praticados por 

delegado e agentes da polícia federal que estariam relatados em suposto “dossiê” entregue ao MPE/SP. Não homologação do 
arquivamento no ano de 2012 e designação de outro Membro do MPF, considerando a necessidade de coleta de informações 
junto ao Ministério Público Estadual. Após a realização de diligências pelo novo Membro do MPF designado, não restou 
verificado qualquer indícios ao menos da existência de tal documento. Ausência de indícios mínimos de crime ou de novas 
diligências. Homologação do arquivamento. 

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Bonifácio Borges de Andrada. 
 
406. Processo : 1.13.000.000183/2012-00 Voto: 9392/2013 Origem: PR/AM 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, III, do Decreto-Lei n° 201/67). Constatação de irregularidades 

na implementação do Programa do Piso de Atenção Básica/PAB, do Ministério da Saúde. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, IV). Do Acórdão proferido na Tomada de Contas extrai-se que a aplicação irregular dos recursos do PAB foram 
aplicados em prol da Administração Pública, porém distanciados dos objetivos do Programa. Fatos ocorridos nos anos de 2003 e 
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. 

 
407. Processo : 1.26.006.000082/2008-36 Voto: 9465/2013 Origem: PRM/PETROLINA-PE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito civil público. Crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, VI, do Decreto-Lei n° 201/67). Supostas 

irregularidades na execução de convênio firmado entre a CODEVASF e município. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
IV). Diligências. Informações de que não se tratou de desvio do objeto ou outras irregularidades na parte da execução física, mas 
sim de falta de devolução de quantia questionada. Notícia da CODEVASF de que o valor foi posteriormente devolvido. Fatos 
ocorridos nos anos de 2001 e 2004. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, IV, do CP). Questão de ordem 
pública. 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. 

 
408. Processo : 1.14.000.002030/2013-32 Voto: 9490/2013 Origem: PR/BA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime ambiental (art. 55 da Lei n° 9.605/98). Informações de que indústria de cerâmica teria 

comercializado argila entre março e dezembro de 2005, mesmo com a licença ambiental vencida. Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a empresa investigada apresentou Relatório Anual de Lavra – RAL do ano-base de 
2005. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime ambiental (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. 

 
409. Processo : 1.27.000.001894/2013-89 Voto: 9583/2013 Origem: PR/PI 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Recebimento de benefício previdenciário após o óbito da titular. Saques efetuados entre 5/2000 e 8/2000. Transcurso de mais de 
12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da 
punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
410. Processo : 1.29.000.000815/2013-48 Voto: 9596/2013 Origem: PR/RS 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime previsto na Lei de Licitações (art. 90 da Lei n° 8.666/93). Suposto conluio entre empresas em 

certame licitatório. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 9/2001. 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. 

 
411. Processo : 1.29.011.000234/2013-87 Voto: 9775/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA-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 da titular. Saques efetuados entre 9/1999 e 12/2000. 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. 

 
412. Processo : 1.14.000.000996/2013-35 Voto: 9397/2013 Origem: PR-PB 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP), em razão de descumprimento de ordem 

proferida pela Justiça Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Verificação de que a ordem judicial foi 
suspensa em razão de decisão de agravo. Ausência de indícios de crime, considerando que o descumprimento da decisão do juízo 
inicial restou respaldado em decisão judicial reformadora. Homologação do arquivamento. 

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Bonifácio Borges de Andrada. 
 
413. Processo : 1.24.000.000332/2013-20 Voto: 9807/2013 Origem: PR/PB 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Supostos crimes de fraude à execução e/ou de desobediência (arts. 179 e/ou 330 do CP). Alienação fraudulenta 

de veículo no curso de processo trabalhista. Descumprimento de ordem judicial intimando o devedor para pagar a dívida sob 
pena de multa e de ser decretada fraude à execução. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O delito previsto no art. 
179 do CP é apurado em ação penal que somente pode ser iniciada mediante a oferta de queixa-crime. Ademais, a decisão 
judicial fora proferida com previsão de aplicação de pena de multa, em caso de descumprimento. Para a configuração do delito 
de desobediência, não basta o não cumprimento de uma ordem judicial, sendo indispensável que inexista a previsão de sanção 
específica em caso de seu descumprimento. Ausência de justa causa para 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. 

 
414. Processo : 1.22.002.000320/2013-50 Voto: 9410/2013 Origem: PRM/UBERABA-MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de pesca proibida (art. 34 da Lei n° 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia 

de pesca em rio, época e com petrechos permitidos, mas em local proibido (próximo de usina hidroelétrica). Ausência de 
informações de sinalização proibitiva. Imposição de multa administrativa no valor de R$ 138,04. Existência de ICP, instaurado 
no sentido de fomentar a sinalização de proibição de pesca próxima da hidroelétrica em questão (1.22.002.000364/2012-07). 
Evidente ausência de dolo, considerando as circunstâncias do ocorrido. 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. 

 
415. Processo : 1.27.000.001828/2013-17 Voto: 9421/2013 Origem: PR/PI 
 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). 

Saque indevido de 5 (cinco) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. Fatos ocorridos entre 10/2006 e 2/2007. 
Inexistência de procurador ou representante cadastrado à época do falecimento. Benefício recebido por cartão magnético sem 
renovação de senha ou intercorrência bancária após o óbito do segurado. Ausência de indícios da autoria delitiva e de diligências 
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento. 

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

 
416. Processo : 1.33.011.000154/2013-07 Voto: 9436/2013 Origem: PRM/JARAGUÁ DO SUL-SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Correspondência manuscrita encaminhada à ouvidoria 

do FNDE, comunicando supostas irregularidades envolvendo verbas do referido Fundo. Notificada, a pessoa cujo nome constava 
como remetente da correspondência informou que não efetuou qualquer denúncia ao FNDE, sendo que alguém teria utilizado seu 
nome indevidamente para tal ato. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Inexistência de indícios mínimos de autoria 
delitiva quanto à suposta falsidade ideológica. Ademais, há nos autos informações de que os fatos relacionados ao conteúdo da 
representação já foram levados ao conhecimento do TCU e do TCE/SC para averiguação, sendo que caso seja constatada 
eventual irregularidade, será comunicado o MPF. 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. 

 
417. Processo : 1.34.043.000001/2013-47 Voto: 9876/2013 Origem: PRM/OSASCO-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de sonegação de contribuições previdenciárias (art. 337-A do CP). Revisão de arquivamento (LC 

n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário e, consequentemente, de condição objetiva de 
punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. Ausência de elementos indiciários mínimos necessários à deflagração da 
persecução penal. Homologação de arquivamento.  

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

 
418. Processo : 1.33.003.000212/2013-93 Voto: 9444/2013 Origem: PRM/TUBARÃO-SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8.137/90). Representação anônima informando que 

advogados estariam deixando de recolher imposto de renda sobre verbas honorárias percebidas de clientes. 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 elementos indiciários mínimos necessários à 
deflagração da persecução penal. Homologação de arquivamento.  

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

 
419. Processo : 1.36.000.000653/2013-11 Voto: 9469/2013 Origem: PR/TO 
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 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Trata-se de ofício oriundo da PRM/Redenção-PA, solicitando a oitiva de Agente da Polícia Federal lotado na 

Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins, investigado por possível crime de tortura praticado durante o 
cumprimento de mandado de recaptura de foragido. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência. O Agente 
de Polícia foi ouvido na PR/TO, por meio de sistema de gravação audiovisual, tendo sido enviadas cópias digitais dos dados à 
PRM/Redenção-PA. 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. 

 
420. Processo : 1.31.000.001090/2013-57 Voto: 9512/2013 Origem: PR/RO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de invasão de terras públicas (art. 20 da Lei n° 4.947/66). Informação de sobreposição entre parte 

de área objeto de ação reivindicatória proposta por pessoa jurídica (em desfavor de algumas pessoas físicas) e assentamento 
criado pelo INCRA. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A área foi registrada em nome da pessoa jurídica 
investigada em 1996. A dúvida jurídica acerca dos limites da área e da sua correta propriedade impossibilita a verificação do 
dolo necessário a configuração do crime de invasão de terras públicas, com intenção de ocupá-las, uma vez que existe inclusive 
documento público atribuindo titularidade da área à pessoa jurídica. 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. 

 
421. Processo : 1.03.000.000172/2011-87 Voto: 9536/2013 Origem: PRR3ª-REGIÃO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia do fato. Omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil, em razão de descumprimento por Prefeito 

de requisições de informações por Membro do MPF (art. 10 da Lei nº. 7347/85). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-
IV). Verificação do cumprimento extemporâneo das informações, ressaltando a ausência de notificação pessoal. 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. 

 
422. Processo : 1.13.000.001965/2013-39 Voto: 9540/2013 Origem: PR/AM 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Queima de carpete dentro de unidade de conservação federal. 

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Informações de que não 
houve comprometimento da biota, dos recursos naturais, da qualidade ambiental ou da estabilidade dos ecossistemas. Ademais, o 
infrator é pessoa de baixa escolaridade e já houve aplicação de penalidade administrativa suficiente à repressão da conduta 
(multa). 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. 

 
423. Processo : 1.27.001.000179/2013-19 Voto: 9542/2013 Origem: PRM-PICOS-PI 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 60). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia 

de que obra de melhoramento de rodovia estadual foi iniciada sem autorização do ICMBio, mas com licença ambiental de 
secretaria ambiental estadual. Diligências. Verificação de impasse entre a Secretaria estadual e a chefia da APA, quanto à 
necessidade de licenças. 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. 

 
424. Processo : 1.34.043.000045/2013-77 Voto: 9586/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Suposto descumprimento de ordem 

judicial oriunda 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. 

 
425. Processo : 1.28.000.001304/2013-81 Voto: 9602/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Apuração de possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Suposta inserção de 

informações falsas, por Delegado da Polícia Federal, em interrogatório de investigado realizado em inquérito policial. Revisão 
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Verificação de que não foi imputada coação, tortura ou abuso de autoridade ao 
Delegado, tendo apenas o interrogado contestado a autoria delitiva, declarando de forma esquiva e superficial que não disse 
algumas das afirmações inseridas no inquérito policial. Ademais, o interrogado foi condenado com base nas provas dos autos no 
sentido de que realmente atuava no tráfico de drogas. Ausência de indício da prática de crime na conduta do servidor público. 
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. 
 
426. Processo : 1.33.009.000057/2012-74 Voto: 9768/2013 Origem: PRM/CAÇADOR-SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Termos de Declarações, prestado de forma anônima, relatando que determinada empresa estaria submetendo os 

trabalhadores à jornadas de até 14 horas por dia, bem como teria deixado de proceder a anotação do vínculo de emprego na 
CTPS (art. 297, § 4°, do CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência. Solicitação ao MTE para que 
realizasse vistoria no local, visando identificar a empresa e colher indícios das práticas noticiadas. A auditoria fiscal verificou 
que nenhuma das condutas descritas foi constatada durante a fiscalização. Ausência de indícios da prática de crime. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
427. Processo : 1.20.002.000094/2013-81 Voto: 9844/2013 Origem: PRM/SINOP-MT 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Suposta invasão de terras públicas doadas pela União ao Estado do Mato Grosso para regularização fundiária e 

outras providências. Ação de usucapião ajuizada pelos representados. Informação da AGU de que os requeridos não fariam jus à 
regularização fundiária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia de que os representados teriam adquirido de 
particulares as antigas posses localizadas em terras públicas. Fatos praticados no máximo no ano de 1999. Prescrição de 
eventuais crimes de estelionato ou de falsidade material ou ideológica. 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. 

 
428. Processo : 1.25.002.001128/2013-79 Voto: 9865/2013 Origem: PRM-CASCAVEL-PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de ameaça contra indígenas (art.147 do CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 

Procedimento instaurado em razão da notícia de ameaça contra indígenas. Crime que se procede mediante representação (art. 
147, par. único). Ausência de requisitos de procedibilidade (art. 24 do CPP). Ausência de justa causa para o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
429. Processo : 1.33.005.000116/2010-82 Voto: 9909/2013 Origem: PRM/JOINVILLE-SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de inquérito policial, a noticiar a ocorrência de crime contra a ordem 

tributária (art. 1° da Lei n° 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O presente apuratório visou garantir 
esclarecimentos sob o ponto de vista tributário, ou seja, viabilizar a apuração por parte da Receita Federal do Brasil da 
movimentação financeira incompatível noticiada. Diligências. Pedido de quebra de sigilo formulado pelo MPF foi deferido, o 
que permitiu o acesso a informações protegidas dando início à apuração fiscal pela Receita Federal. Exaurimento do objeto do 
presente procedimento, instaurado apenas com vistas a viabilizar a apuração fiscal. 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. 

 
430. Processo : 1.28.000.000294/2013-66 Voto: 9546/2013 Origem: PR-RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia de irregularidades na cessão de água dentro de 

assentamento do INCRA. Diligências. Requisição de informações junto ao INCRA. Informação de que a aludida cessão de uso 
ocorreu em razão de troca por benfeitorias aos assentados e que tal gestão seria de interesse desses, não causando prejuízos 
àquela Autarquia. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento. 

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

 
431. Processo : 1.05.000.000241/2013-40 Voto: 9857/2013 Origem: PR-AL 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67) ou peculato art. 312 do CP. 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Procedimento instaurado em razão da notícia de que veículo automotor 
coletivo, adquirido com recursos de convênio federal, havia sido registrado em nome de pessoa diversa do Município de Matriz 
de Camaragibe-AL. Requisição de informações. Após conferência do número de chassi, placa e nota fiscal, restou verificado que 
o ônibus encontra-se devidamente registrado em nome do Município. Ausência de indícios mínimos de crime. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
432. Processo : 1.15.000.000195/2013-32 Voto: 9856/2013 Origem: PR-CE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado em razão da notícia de que o 
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depositário, também devedor do mesmo processo trabalhista, tinha vendido veículo. Verificação ulterior de que houve liquidação 
do débito e baixa na penhora. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento. 

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

 
433. Processo : 1.04.004.000516/2009-66 Voto: 9854/2013 Origem: PRR-4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de responsabilidade de prefeito (art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67) e Licitatório (Lei nº. 8.666/1993). 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Procedimento instaurado para acompanhamento da aplicação de verbas 
federais, por meio de convênio celebrado entre a União e o Município de Fontoura Xavier-RS. Verificação de que o objeto 
celebrado foi 100% cumprido e de que não indícios de quaisquer irregularidades de âmbito criminal. Situação adimplente junto 
ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI. Ausência de indícios mínimos de crime. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
434. Processo : 1.22.001.000175/2013-17 Voto: 9858/2013 Origem: PRM-JUIZ DE FORA-MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de falso testemunho (art. 342 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia da prática 

de falso testemunho ocorrida em audiência em que se buscava o pagamento de pensão, em ação previdenciária. Afirmação, por 
duas testemunhas de que o falecido vivia em união estável com a requerente. Divergência do endereço de residência da 
requerente e do falecido, o que levou o magistrado a indeferir o pagamento de pensão. Mera controvérsia jurídica quanto aos 
requisitos da união estável, não caracterizando falso testemunho, considerando, em especial, que o próprio falecido possuía filho 
com a requerente. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento. 

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

 
435. Processo : 1.35.000.001791/2012-66 Voto: 9863/2013 Origem: PR-SE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Crime de apropriação indébita (art. 168 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62, IV). Notícia de suposta apropriação de valores descontados em contracheque de servidores públicos municipais, à título de 
crédito consignado, e não repassados à Caixa Econômica Federal. Após a realização de diligências por outro Membro do MPF, 
restou verificado que os supostos valores devidos encontram-se integralmente quitados. Ausência de indícios de materialidade. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
436. Processo : 1.23.003.000112/2013-11 Voto: 9522/2013 Origem: PRM/ALTAMIRA-PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Procedimento instaurado para apurar eventuais irregularidades na condução de operação por parte de Delegado 

da Polícia Federal. Imputação ao representado da prática de crime de denunciação caluniosa, omissão quanto à apuração de 
crime de estupro de menor e no que se refere ao indiciamento de determinada pessoa, além de outras irregularidades. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não comprovação das supostas ilicitudes noticiadas. O conjunto probatório 
juntado aos autos induz o entendimento de que a atuação policial deu-se dentro da legalidade. Ciência ao representante do 
arquivamento. Transcurso do prazo sem recurso. 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. 

 
437. Processo : 1.29.011.000203/2013-26 Voto: 9567/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA-RS 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Procedimento instaurado para apurar eventuais irregularidades praticadas por Policiais Rodoviários Federais, 

consistente no disparo de arma de fogo contra animal e fornecimento de documento sem anuência da chefia imediata. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar no sentido de que o 
fornecimento de cópia da ocorrência a outro órgão consistiu em erro administrativo escusável. Já em relação ao animal solto na 
rodovia, consta dos autos que o mesmo estava descontrolado e em disparada, representando perigo eminente de acidente de 
trânsito, tendo o policial se utilizado do único meio disponível naquele momento. Ausência de indícios da prática de crime. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
438. Processo : 1.18.000.002929/2013-14 Voto: 9907/2013 Origem: PR-GO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Procedimento instaurado para apurar eventuais irregularidades consistentes em tratamento diferenciado a agente 

da polícia federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Noticiante aduziu que estaria sofrendo perseguições e 
retaliações, após ter reportado conduta que achava ilícita (1.18.000.001250/2013-14 – arquivamento homologado por este 
Colegiado). Não verificação de indícios mínimos de irregularidades, após a realização de diligências. Homologação do 
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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 16/12/2013, às 12 horas. 
 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 2ª Câmara 
 

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 
Subprocurador-Geral da República 

Titular 
 

CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAZARRÉ 
Procurador Regional da República 

Suplente 
 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
Procuradora Regional da República 

Suplente 
##ÚNICO: | 2CCR - 26215| 

ATA DA 590ª SESSÃO DE REVISÃO 
 
Local e data: Brasília (DF), 16 de dezembro de 2013. 
Início e término: Das 12h às 16h. 
 
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano 2013, em sessão realizada na Sala de Reuniões, presentes a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, 
Coordenadora, os Titulares Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, Dr. Oswaldo José Barbosa Silva, e os Suplentes, Dr. Carlos Alberto Carvalho de 
Vilhena Coelho, Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 
julgou os seguintes procedimentos: 
 
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 
001. Processo : 0008501-50.2011.4.03.6106 Voto: 9995/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º-II DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71 DO CÓDIGO 

PENAL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA 
MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS SUBJETIVOS PREVISTOS NO CAPUT DO ART. 89 
DA LEI N. 9.099/95. 
1. A concessão da suspensão condicional do processo está condicionada ao preenchimento pelo acusado dos requisitos dos arts. 89 
da Lei nº 9.099/95 e 77 do Código Penal. 

2. Imprescindível é o assentimento do Ministério Público para a concessão da suspensão condicional do processo ou da 
transação penal, benefícios estreitamente conectados à titularidade da ação penal pública, que a Constituição lhe confiou 
privativamente (CF, art. 129, I). 
3. A conduta social do acusado revela personalidade habituada ou tolerante com a prática de condutas supostamente 
ilícitas, de modo que o não-oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo é a medida que se impõe. 

4. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo, com o retorno dos autos à origem para 
prosseguimento do feito. 

 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. 

 
002. Processo : 5047288-70.2011.4.04.7000 Voto: 10241/2013 Origem: JF/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. OFERECIMENTO DE 

VANTAGEM INDEVIDA A SERVIDORES DO INCRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C A LC N. 
75/93, ART. 62-IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar a pratica do crime de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal, por 
pessoa que teria oferecido vantagem pecuniária para servidores do INCRA com o fim de estabelecer um canal de comunicação e 
assim obter “futuras facilidades ilícitas”. 
2. O membro do Parquet Federal manifestou-se pelo arquivamento do inquérito, sob o argumento de atipicidade da conduta. 
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3. O Juiz Federal, no entanto, discordou deste fundamento, aduzindo que “o fato dessas 'facilidades futuras' não serem 
absolutamente determinadas não exclui a ver deste Juízo o crime, já que evidente o nexo entre a vantagem indevida a a intenção do 
agente em obter favores administrativos no futuro”. 
4. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93. 
5. Assiste razão ao Juiz Federal, data venia. De fato, há indícios de que o investigado cometeu o crime de corrupção ativa, razão 
pela qual o arquivamento mostra-se prematuro. 
6. Ademais, presentes indícios de autoria e de materialidade, deve-se dar prosseguimento à persecução penal, considerando, nesta 
fase pré-processual, a primazia do princípio in dubio pro societate. 
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
003. Processo : 0034387-68.2013.4.01.3800 Voto: 10294/2013 Origem: JF/MG 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI Nº 7.492/86, ART. 19) 

OU ESTELIONATO (CP, ART. 171). ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ART. 28). OBTENÇÃO DE 
FINANCIAMENTO FRAUDULENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. DISCUSSÃO ACERCA 
DA TIPICIDADE E, NO CASO, COMO DESDOBRAMENTO, DA PRÓPRIA COMPETÊNCIA. 
1. O inquérito foi instaurado em Patos de Minas/MG. Remessa dos autos à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado 
de Minas Gerais, que tem competência absoluta em razão da matéria: crimes contra o sistema financeiro nacional. 
2. Recebidos os autos, o Procurador da República oficiante em Minas Gerais entendeu que a conduta enquadra-se no 
crime de estelionato e não de infração contra o sistema financeiro nacional, e requereu a devolução dos autos à Subseção 
Judiciária de Patos de Minas/MG, ou que fosse aplicado o art. 28 do CPP, por analogia. 
3. O Juiz da Vara Criminal Federal Especializada de Minas Gerais tomando como razões de decidir a manifestação 
ministerial remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF nos termos do art. 28 do CPP, por analogia. Remessa judicial recebida 
como arquivamento indireto. 
4. A obtenção de financiamento perante a CEF (instituição financeira), de modo fraudulento, ofende diretamente o 
sistema financeiro nacional, retirando sua credibilidade e coerência com relação ao universo dos financiamentos 
concedidos de maneira legítima e em consonância com a filosofia do sistema financeiro nacional. 
5. No caso, o financiamento possivelmente fraudado pelo investigado está vinculado a uma modalidade de financiamento 
junto à Caixa Econômica Federal, que tem por objeto a aquisição de imóvel residencial previamente determinado, 
mediante a alienação fiduciária em garantia, incorrendo, assim, em tese, na conduta descrita no art. 19 da Lei nº 
7.492/86, devendo responder perante a Vara Criminal Federal Especializada de Minas Gerais. 

 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 : 5002914-63.2012.4.04.7119 Voto: 10242/2013 Origem: JF/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C A LC N. 75/93, ART. 62-IV). ENCERRAMENTO PREMATURO DAS 
INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir do envio de expediente administrativo pela Procuradoria Federal Especializada 
do INSS, no qual se apura a possível prática do crime de estelionato previdenciário, descrito no art. 171, § 3º do Código Penal, 
mediante o recebimento indevido de benefício assistencial no período de 06/2006 a 06/2012, o que gerou um prejuízo à autarquia 
federal no aporte atualizado de R$ 42.816,06. 
2. O membro do Parquet Federal manifestou-se pelo arquivamento do inquérito entendendo que a investigada cumpriu os 
requisitos para concessão do benefício assistencial quando do seu requerimento, não restando configurado o elemento subjetivo. 
3. O Juiz Federal, no entanto, discordou destes fundamentos, aduzindo que “há sérias dúvidas acerca do preenchimento ou não 
dos requisitos necessários para concessão do amparo assistencial do idoso quando de seu requerimento na seara administrativa 
pela investigada. Administrativamente alegou que não teria como se sustentar e judicialmente afirmou que vivia através do 
sustento de seu companheiro”. 
4. Não há falar, ao menos neste estágio da investigação, em ausência de dolo, posto que em nenhum momento a investigada 
procurou o INSS para postular a cessação do amparo assistencial, tendo, ao contrário, continuado a receber irregularmente o 
benefício mesmo após o falecimento de seu companheiro, quando passou a usufruir de patrimônio incompatível com a condição de 
miserabilidade declarada quando do requerimento administrativo do benefício LOAS. Apuração do elemento subjetivo deve ser 
feita em Juízo, de tal sorte que o arquivamento mostra-se prematuro. 
5. Ademais, 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 in dubio pro societate. Precedentes. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
005. Processo : 0003667-58.2013.4.03.6130 Voto: 10275/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). MPF: ARQUIVAMENTO POR 

AUSÊNCIA DE DOLO E POR PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (VIRTUAL) DA PRETENSÃO PUNITIVA. JUIZ FEDERAL: 
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NÃO HOMOLOGAÇÃO (CPP, ART. 28 C/C A LC N. 75/93, ART. 62-IV). EVIDENTE AUSÊNCIA DE DOLO. INSISTÊNCIA 
NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta da prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado no art. 
171, § 3º do Código Penal. 
2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo e por prescrição antecipada (virtual) da pretensão punitiva. 
Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 
62-IV da LC n. 75/93. 
3. Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: “Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a 
pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência”. 
4. Informações que a investigada requereu benefício assistencial ao INSS alegando que seu marido na época estava desempregado, 
de onde se concluiria que ela faria jus ao benefício pretendido (em razão de possuir renda per capita inferior a ¼ do salário 
mínimo). Ocorre que, após diligências ficou constatado que outro membro do grupo familiar, filho da investigada, era beneficiário 
de aposentadoria por invalidez previdenciária à época da concessão do LOAS, fatos que indicaram que a renda per capita da 
pretensa beneficiária era superior ao teto legal para fazer jus ao benefício. 
5. Consta do inquérito que a investigada não prestou informação falsa ao INSS. Confirmou que na epóca da concessão do LOAS o 
seu marido estava desempregado. Além disso, negou que tenha preenchido as declarações sobre a composição do grupo e renda e 
familiar, uma vez que é analfabeta.  
6. Apurou-se, ainda, que a pessoa que trabalhou com o advogado da investigada e assinou o requerimento em seu nome, negou 
conhecê-la, de modo que não soube prestar outros esclarecimentos.  
7. No caso, diante das circunstâncias constantes nos autos não é possível concluir que a investigada tenha agido com a intenção 
deliberada de praticar o crime de estelionato contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pois é uma pessoa humilde, que 
não sabe escrever e que provavelmente não tinha conhecimento dos requisitos para sua obtenção.  
8. Insistência no arquivamento, em razão da evidente ausência de dolo. 

 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 : 0009776-32.2013.403.6181 Voto: 10296/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C A LC N. 75/93, ART. 62-IV). IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIO. ENCERRAMENTO PREMATURO DAS INVESTIGAÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Procedimento investigatório instaurado para apurar suposto crime de estelionato previdenciário, tipificado no § 3º do art. 171 do 
Código Penal, praticado por servidor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que teria dado azo à concessão de benefício 
previdenciário a terceiro, sem observância das regras administrativas editadas pela autarquia. 
2. O membro do Parquet Federal manifestou-se pelo arquivamento do inquérito com base na atipicidade penal da conduta, por 
entender que houve “mera prática de erro ou negligência por parte do Representado”. 
3. O Juiz Federal, no entanto, discordou destes fundamentos, aduzindo que é necessário “no mínimo, uma apuração inquisitória 
para uma melhor elucidação dos fatos, elucidação que não pode ser negada à sociedade, visto que recursos públicos podem, em 
tese, ter sido desviados”. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV 
da LC nº 75/93. 
4. No caso, o investigado ex-servidor do INSS foi demitido por “valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública”. Tal circunstância, por si só, já é motivo suficiente para melhor apuração dos fatos no 
âmbito penal. 
5. Ademais, o arquivamento no atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido se houvesse demonstração inequívoca, 
segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade, o que não ocorre no caso. 
6. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá 
concluir, extreme de dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve requerer, de forma segura, o 
arquivamento do processo. 
7. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
007. Processo : 0000295-31.2011.4.05.8001 Voto: 10250/2013 Origem: JF/AL 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : AÇÃO PENAL. CRIME DE CERTIDÃO OU ATESTADO IDEOLOGICAMENTE FALSO (CP, ART. 301). APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. TRANSAÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO 
DE REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO § 2º-III DO ART. 76 DA LEI Nº 9.099/95. 
1. A transação penal está condicionada ao preenchimento pelo acusado dos requisitos previstos nos arts. 61 e 76 da Lei nº 
9.099/95. 

2. Imprescindível é o assentimento do Ministério Público para a concessão da suspensão condicional do processo ou da 
transação penal, benefícios estreitamente conectados à titularidade da ação penal pública, que a Constituição lhe confiou 
privativamente (CF, art. 129, I). 
3. A apreciação negativa da conduta social e da personalidade do agente impedem o oferecimento da benesse pelo 
Ministério Público. 

4. Insistência na negativa do oferecimento da proposta de transação penal, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento 
do feito. 
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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. 
 
008. Processo : 0002576-36.2012.4.03.6107 Voto: 9916/2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : TERMO CIRCUNSTACIADO. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA, PREVISTOS 

NOS ARTIGOS 140, 147, 331 E 329 C/C O ART. 69, TODOS DO CÓPIGO PENAL. MPF: PROPOSTA DE 
TRANSAÇÃO PENAL. JUIZ FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV). 
BENEFÍCIO INDEVIDO. SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS CRIMES SUPERIOR A 2 
(DOIS) ANOS. SÚMULA 243 DO STJ. INSISTÊNCIA NO NÃO-OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE 
APLICAÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR. 
1. Termo Circustanciado instaurado para apurar possíveis crimes de injúria, ameaça, desacato e resistência, previstos nos 
art. 140, 147, 331 e 329 c/c o art. 69 do Código Penal, praticados contra Auditor da Receita Federal, quando em 
diligência em empresa. 
2. O Procurador da República sustentou subsistir adequação típica apenas quanto ao crime de desacato, art. 331 do 
Código Penal, assim, ofereceu proposta de transação penal, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/1995. 
3. O Juiz Federal entendendo que "não há que se falar de transação penal (porquanto as condutas praticadas implicaram 
diversos crimes, ao que parece, praticados em concurso)", determinou a remessa do procedimento a esta 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP, por analogia. 
4. Consta dos autos que ao comparecer à sede de empresa e entregar intimação fiscal ao investigado, o Auditor da 
Receita Federal passou a ser vítima de diversas agressões, verbais. O investigado, ainda, levantou a mão, ameaçando 
bater no servidor. Apenas, após a chegada da Polícia ao local, juntamente com mais dois auditores o investigado assinou 
a intimação. 
5. Restou caracterizado, pelas informações presentes nos autos, que as condutas praticadas pelo investigado subsomem a 
prática, pelo menos, dos crimes injúria, resistência e descato, cometidos em concurso material, nos termos do art. 69 do 
Código Penal. 
6. A soma das penas máximas previstas para os crimes imputados ao investigado supera 2 (dois) anos, não se tratando, 
portanto, de crimes de menor potencial ofensivo, motivo pelo qual não fazem jus aos benefícios previstos na Lei 
9.099/1995. Precedentes. 
7. Pela insistência no não oferecimento de proposta de transação penal e, consequentemente, pelo prosseguimento. 

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

 
009. Processo : 0013289-58.2012.4.01.3801 Voto: 10219/2013 Origem: JF/MG 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV. CRIME CONTRA A ORDEM 

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

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

 
010. Processo : 0010647-96.2012.4.03.6181 Voto: 10100/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62-IV DA LC Nº 75/93. RADIODIFUSÃO. 

FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. PROSSEGUIMENTO 
DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar a exploração não autorizada do espectro de radiofrequência. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento, por entender inexistir justa causa para deflagrar ação penal, 
por ausência de tipicidade material na conduta do agente. Discordância do Juiz Federal. Remessa à 2ª CCR/MPF para fins do art. 
28 do CPP c/c art. 62-IV da LC nº 75/93. 
3. O agente que opera emissora de rádio, sem a devida autorização do poder público, comete o crime descrito no art. 183, da Lei nº 
9472/97, ante a inexistência de prévia autorização do órgão competente e a habitualidade da conduta. 
4. Potência do equipamento eletroeletrônico de 50 Watts, o que não se harmoniza com limite estabelecido no artigo 1º § 1º da Lei 
nº 9.612/98, que instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária, definindo como de baixa potência o serviço de radiodifusão 
prestado com potência máxima de 25 Watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros. 
5. Efetiva possibilidade dos equipamentos clandestinos colocarem em risco as comunicações oficiais, tais como as frequências de 
radiodifusão sonora utilizadas pela polícia, pelo corpo de bombeiros e por aeroportos. Conduta que não pode ser considerada 
insignificante. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 
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011. Processo : 00091/2013 Voto: 10422/2013 Origem: JF/REDENÇÃO-PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, § 1º) E CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333). 

CONEXÃO PROBATÓRIA OU INSTRUMENTAL (CPP, ART. 76-III). ENUNCIADO 122 DA SÚMULA DO STJ. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
1. Inquérito policial instaurado pela Polícia Civil mediante auto de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de moeda 
falsa e de corrupção ativa, tipificados nos artigos 289, § 1º e 333, ambos do Código Penal. 
2. O Procurador da República ofereceu denúncia em face do investigado pela prática do crime previsto no artigo 289, § 1º do 
Código Penal (moeda falsa) e quanto ao crime do artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa) entendeu que cabe à Justiça 
Estadual processá-lo e julgá-lo pois não vislumbrou hipótese de conexão. 
3. Em decisão interlocutória, o Juiz Federal da Subseção Judiciária de Redenção/PA reconheceu a competência da Justiça Federal 
para processar e julgar os crimes de moeda falsa e de corrupção ativa, por conexão instrumental, com fundamento no artigo 76, III 
do Código de Processo Penal. 
4. No caso, verifica-se que o acusado praticou o crime de corrupção ativa (CP, art. 333), com intuito de não ser conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil e ter as 05 cédulas de R$ 50,00 falsas descobertas, o que conduz à presença de conexão instrumental ou 
probatória, na medida em que, caso obtido êxito na tentativa de subornar os policiais militares, teria conseguido frustrar a prisão e, 
por consequência, a descoberta do crime de moeda falsa. 
5. Configurada a conexão probatória, deve-se aplicar o enunciado nº 122 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “Compete à 
Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra 
do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal”, impondo-se a reunião de processos ante o reconhecimento da competência da 
Justiça Federal para o julgamento de ambas as infrações penais. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para aditar a denúncia, facultando-se ao Procurador da República 
oficiante a oportunidade de prosseguir na persecução penal, se assim entender pertinente. 

 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 : 0003405-80.2013.4.03.6107 Voto: 10382/2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). ARQUIVAMENTO 

FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (CCP, ART. 28 C/C O ART. 62-IV DA LC Nº 75/93). INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE 
DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir do envio de expediente administrativo pela Procuradoria Federal Especializada 
do INSS, no qual se apura a possível prática do crime de estelionato previdenciário, descrito no art. 171, § 3º do Código Penal, 
mediante o recebimento indevido de benefício previdenciário no período de 06/2001 a 11/2001, o que gerou um prejuízo à 
autarquia federal no aporte atualizado de R$ 2.368,61 (dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos). 
2. O Procurador da República arquivou o procedimento, entendendo aplicar-se ao caso o princípio da insignificância. O Juiz 
Federal não homologou o arquivamento e remeteu os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, no termos do art. 28 do 
CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93. 
3. Apesar da inexistência de previsão legal, a jurisprudência pátria tem admitido a descriminalização de conduta por aplicação do 
princípio da insignificância, consideradas as circunstâncias do caso concreto, exigindo, para tanto, o atendimento de determinados 
critérios, consoante bem delineado no julgado do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Celso de Melo, HC 
101074/SP. 
4. No caso, tendo em vista o recebimento irregular do benefício por 6 (seis) meses e a relevância do bem jurídico protegido, não se 
mostra razoável a aplicação do princípio da insignificância. Não se trata de patrimônio particular, mas da coletividade. Aqui, a 
tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se também a proteção da confiabilidade e do equidade das relações entre 
o Estado e a sociedade e suas diversas formas de custeio. 
5. Registre-se que a 2ª Câmara, em casos semelhantes, tem homologado as promoções de arquivamento, mas somente quando 
constatada a completa ausência de dolo ou a percepção indevida por até 3 (três) meses, que não é o caso dos autos. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
013. Processo : 0005366-44.2013.4.01.3801 Voto: 10613/2013 Origem: JF/JUIZ DE FORA-MG 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CCP, ART. 28 C/C O ART. 62-IV DA LC Nº 75/93). ENCERRAMENTO PREMATURO DAS 
INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir do envio de expediente administrativo pela Procuradoria Federal Especializada 
do INSS, no qual se apura a possível prática do crime de estelionato previdenciário, descrito no art. 171, § 3º do Código Penal, 
mediante o recebimento indevido de benefício previdenciário no período de 04/2006 a 08/2008 e 10/2008 a 11/2008, o que gerou 
um prejuízo à autarquia federal no aporte não atualizado de R$ 14.015,36. 
2. O Procurador da República arquivou o procedimento, por entender existir dúvidas com relação à autoria do crime. O Juiz 
Federal não homologou o arquivamento e remeteu os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, no termos do art. 28 do 
CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93. 
3. Consta dos autos que os saques do benefício previdenciário ocorreram mesmo após a morte da beneficiária, em 20/04/2006, o 
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que denota a existência da materialidade delitiva do crime de estelionato previsto no art. 171, § 3º Código Penal. 
4. Tendo em vista o recebimento irregular do benefício por 7 (sete) meses e a relevância do bem jurídico protegido, não se mostra 
razoável o arquivamento do procedimento. Não se trata de patrimônio particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é 
apenas a integridade do erário. Busca-se também a proteção da confiabilidade e do equidade das relações entre o Estado e a 
sociedade e suas diversas formas de custeio. 
5. Quanto à autoria delitiva, constata-se que não foram empreendidas diligências suficientes com o intuito de identificá-la, tal como 
a oitiva de todos que à época dos fatos conviviam com o beneficiário. Arquivamento prematuro. 

6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
014. Processo : 00185/2013 Voto: 10541/2013 Origem: JF/MANHUAÇU-MG 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). MPF: ARQUIVAMENTO. PODER 

REVISIONAL DESTA 2ª CCR/MPF (LC Nº 75/93, ART. 62-IV). JUIZ FEDERAL: NULIDADE DA DECISÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. POTENCIALIDADE LESIVA DAS DECLARAÇÕES 
PRESTADAS EM JUÍZO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 
1. Inquérito Policial instaurado a partir de representação encaminhada pelo Juiz Federal da Vara Única da Subseção 
Judiciária de Muriaé/MG, com o escopo de apurar o suposto cometimento do crime de falso testemunho, previsto no art. 
342 do Código Penal. 
2. O Procurador da República, por entender que não há prova contundente que aponte o dolo do indiciado, promoveu o 
arquivamento do inquérito policial e o encaminhou a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do 
art. 62-IV da LC nº 75/93. 
3. O Juiz Federal da Subseção Judiciária de Muriaé/MG, ao tomar conhecimento da promoção de arquivamento, 
encaminhou a esta 2ª Câmara razões contrárias, por entender “ser nula a promoção ou 'decisão' sobre o arquivamento do 
inquérito policial, sem requerimento ante o Juízo competente para apreciação do pedido”. 
4. Após ser cientificando das razões expendidas pelo Juiz Federal em face da decisão de arquivamento do inquérito 
policial, o representante do Parquet Federal pronunciou-se no sentido de que “a promoção de arquivamento levada a 
efeito ocorreu nos estritos parâmetros legais e constitucionais, prestigiando o sistema acusatório e dissipando do processo 
de formação do juízo ministerial os já referidos resquíscios inquisitoriais. Não se trata de violação da “competência 
constitucional” da magistratura, tampouco das prerrogativas de seus membros”. 
5. Preliminarmente, consigno que não conheço da remessa judicial e recebo a promoção de arquivamento do Procurador 
da República que oficiou nos autos, nos termos do disposto no artigo 62, inciso IV da Lei Complementar nº 75/1993. 
6. Como titular da ação penal (art. 129, inciso I da Constituição), cabe ao Ministério Público decidir pela continuidade 
dos procedimentos investigatórios até o oferecimento da denúncia ou, como no específico caso, ante a ausência de 
elementos justificadores da persecução penal, entender pelo arquivamento das peças de investigação. 
7. No que concerne ao arquivamento deste inquérito policial diretamente nesta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, conveniente se faz transcrever os enunciados nºs 09 e 10 editados pelo Colegiado, os quais 
reconhecem sua legitimidade para apreciar a questão: Enunciado nº 9: A promoção de arquivamento feita pelo membro 
do Ministério Público Federal será submetida à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, que se manifestará no exercício de 
sua competência revisional. (003ª Sessão de Coordenação, de 31.05.2010) e Enunciado nº 10: O arquivamento 
promovido pelo membro do Ministério Público Federal deve ser por ele comunicado ao interessado, antes da remessa 
dos autos à 2ª Câmara para revisão. (Restaurado com nova redação – 003ª Sessão de Coordenação, de 31.05.2010 
8. Por sua vez, a Resolução nº 77/2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, ao tratar do 
arquivamento do procedimento investigatório criminal ou das peças de informação, prevê que: art. 14 - Se o órgão do 
Ministério Público Federal, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a 
propositura da ação penal pública, promoverá o arquivamento dos autos do procedimento investigatório criminal ou das 
peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. […] § 2º Os autos do procedimento investigatório criminal ou das 
peças informativas arquivadas serão remetidos, no prazo de 05 (cinco) dias, à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal. 
9. Ademais, a Lei Complementar nº 75/1993, a qual, versando sobre o Estatuto do Ministério Público da União, trouxe 
previsão expressa, em seu art. 62-IV, da atribuição das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal para exercer a revisão sobre o arquivamento de inquérito policial, verbis: art. 62 - Compete às Câmaras de 
Coordenação e Revisão: […] IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou 
peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. 
10. No mérito, entendo que não procede, data venia, o arquivamento do inquérito policial. 
11. O crime de falso testemunho, tipificado no art. 342 do Código Penal, é de natureza formal. É o bastante para a sua 
caracterização a existência do resultado normativo do tipo. 
12. Em outras palavras, para a configuração do crime, não se pode ignorar que a conduta do agente deve ser revestida de 
potencialidade lesiva. Isso significa dizer que a ação ou omissão deve, no mínimo, ter aptidão para ocasionar prejuízo ao 
bem jurídico tutelado. 
13. Tal potencialidade lesiva está verificada na situação descrita nos autos, uma vez que o investigado fez afirmação 
sobre fato juridicamente relevante, e, apesar de não utilizado pelo Juiz em sua decisão de mérito, seu testemunho 
possuía, de fato, aptidão para influir no deslinde do processo. 
14. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
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José Barbosa Silva. 
 
ORIGEM INTERNA 
 
NÃO PADRÃO 
015. Processo : 1.32.000.000328/2012-17 Voto: 10099/2013 Origem: PR/RR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. HOMICÍDIO (CP, ART. 121). CRIME PRATICADO CONTRA INDÍGENAS. REVISÃO DE 

DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DESTA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, INCISOS IV E 
XI, C/C O ART. 231). NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar o crime de homicídio praticado contra indígenas. 
2. O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições em favor do Ministério Público Estadual, por entender que a 
questão é de cunho individual, não afetando interesse da comunidade indígena. 
3. O conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais dos índios e os relativos à organização social, aos costumes, às 
línguas, crenças e tradições das comunidades indígenas, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
4. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer hipóteses de cometimento de crimes por índio ou contra este, 
em decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109-IV e XI, c/c o artigo 231 da Constituição Federal. 
5. Desta forma, considerando que no presente caso a questão envolve direitos indígenas, que são indissociáveis de sua cultura e de 
sua organização social, a competência para o processo e o julgamento dos crimes ora em análise é da Justiça Federal. 
6. Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

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

 
016. Processo : 00776/2010 – IPL Voto: 10083/2013 Origem: PR/PE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO QUALIFICADO – CP, ART. 171 §3º. DECLINIO DE ATRIBUIÇÃO. 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 promoveu o declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Remessa à 2ª 
Câmara para fins do art. 62-IV da LC n. 75/93. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução criminal. 

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

 
017. Processo : 1.23.002.000002/2013-51 Voto: 9908/2013 Origem: PRM-SANTARÉM/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Relator p/ 

acórdão 
: Dr. Oswaldo José Barbosa Silva Voto: 1/2014 

 Ementa : VOTO VENCEDOR 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) EM 
DESFAVOR DE JUNTA COMERCIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). JUNTA COMERCIAL 
É ÓRGÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência do crime de falsidade ideológica em 
desfavor de Junta Comercial, mediante a utilização indevida de CPF para a constituição de pessoas jurídicas perante Junta 
Comercial. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que a 
conduta delituosa não afetou bens, interesses ou serviços da União ou de suas autarquias, fundações e empresas públicas. 
3. O delito em questão foi praticado em detrimento de Junta Comercial, que, apesar de ser tecnicamente subordinada ao DNRC 
(Departamento Nacional de Registro de Comércio), constitui uma autarquia estadual, razão pela qual os ilícitos penais praticados 
em seu desfavor são de competência da Justiça Estadual. 
4. O fato de as Juntas Comerciais funcionarem 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. Isso porque o 
DNRC apenas regula e supervisiona as atividades e serviços prestados pelas Juntas Comerciais, que são órgãos estaduais, criados 
pelos Estados-membros e subordinados administrativamente a estes. 
5. Para visualizar a competência estadual nos casos de crimes praticados perante Junta Comercial, pode-se fazer uma comparação, 
mutatis mutandis, entre o Sistema Nacional de Registro de Empresas - SINREM (formado pelo DNRC e pelas Juntas Comerciais) 
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e o Sistema Financeiro Nacional - SFN (formado pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central e demais instituições 
financeiras pública e privadas). 
6. São de competência estadual, via de regra, os crimes praticados contra instituições financeiras, cujas atividades são 
reguladas/supervisionadas pelo Conselho Monetário Nacional, órgão federal. Dessa forma, não há razão para que os crimes 
cometidos contra Juntas Comerciais, órgãos estaduais e também regulados/supervisionadas pelo DNRC, sejam de competência 
federal. 
7. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o processo e julgamento de ilícitos penais praticados em desfavor de Junta 
Comercial são de competência da Justiça Estadual (CC nº 116.529/MT, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/05/2011; CC 
81.261/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, J. 11/02/2009; CC 109.526/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, J. 
26/05/2010). 
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 Relatora Dra. Raquel Elias Ferreira 
Dodge. Redigirá o voto vencedor o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada. 

 
018. Processo : 1.30.020.000366/2013-89 Voto: 9354/2013 Origem: PRM-SÃO GONÇALO/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Relator p/ 

acórdão 
: Dr. Oswaldo José Barbosa Silva Voto: 2/2014 

 Ementa : VOTO VENCEDOR 
NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) EM DESFAVOR DE JUNTA 
COMERCIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). JUNTA COMERCIAL É ÓRGÃO ESTADUAL. 
INEXISTÊNCIA DE LESÃO DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência do crime de falsidade ideológica em 
desfavor de Junta Comercial, mediante a utilização indevida de documentos de terceiro para a constituição de pessoa jurídica. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que a 
conduta delituosa não afetou bens, interesses ou serviços da União ou de suas autarquias, fundações e empresas públicas. 
3. O delito em questão foi praticado em detrimento de Junta Comercial, que, apesar de ser tecnicamente subordinada ao DNRC 
(Departamento Nacional de Registro de Comércio), constitui uma autarquia estadual, razão pela qual os ilícitos penais praticados 
em seu desfavor são de competência da Justiça Estadual. 
4. O fato de as Juntas Comerciais funcionarem 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. Isso porque o 
DNRC apenas regula e supervisiona as atividades e serviços prestados pelas Juntas Comerciais, que são órgãos estaduais, criados 
pelos Estados-membros e subordinados administrativamente a estes. 
5. Para visualizar a competência estadual nos casos de crimes praticados perante Junta Comercial, pode-se fazer uma comparação, 
mutatis mutandis, entre o Sistema Nacional de Registro de Empresas - SINREM (formado pelo DNRC e pelas Juntas Comerciais) 
e o Sistema Financeiro Nacional - SFN (formado pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central e demais instituições 
financeiras pública e privadas). 
6. São de competência estadual, via de regra, os crimes praticados contra instituições financeiras, cujas atividades são 
reguladas/supervisionadas pelo Conselho Monetário Nacional, órgão federal. Dessa forma, não há razão para que os crimes 
cometidos contra Juntas Comerciais, órgãos estaduais e também regulados/supervisionadas pelo DNRC, sejam de competência 
federal. 
7. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o processo e julgamento de ilícitos penais praticados em desfavor de Junta 
Comercial são de competência da Justiça Estadual (CC nº 116.529/MT, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/05/2011; CC 
81.261/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, J. 11/02/2009; CC 109.526/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, J. 
26/05/2010). 
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 Relatora Dra. Raquel Elias Ferreira 
Dodge. Redigirá o voto vencedor o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada. 

 
019. Processo : 1.20.000.001290/2013-93 Voto: 9357/2013 Origem: PR/MT 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Relator p/ 

acórdão 
: Dr. Oswaldo José Barbosa Silva Voto: 3/2014 

 Ementa : VOTO VENCEDOR 
NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) EM DESFAVOR DE JUNTA 
COMERCIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). JUNTA COMERCIAL É ÓRGÃO ESTADUAL. 
INEXISTÊNCIA DE LESÃO DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência do crime de falsidade ideológica em 
desfavor de Junta Comercial, mediante a utilização indevida de documentos de terceiro para a constituição de pessoa jurídica. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que a 
conduta delituosa não afetou bens, interesses ou serviços da União ou de suas autarquias, fundações e empresas públicas. 
3. O delito em questão foi praticado em detrimento de Junta Comercial, que, apesar de ser tecnicamente subordinada ao DNRC 
(Departamento Nacional de Registro de Comércio), constitui uma autarquia estadual, razão pela qual os ilícitos penais praticados 
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em seu desfavor são de competência da Justiça Estadual. 
4. O fato de as Juntas Comerciais funcionarem 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. Isso porque o 
DNRC apenas regula e supervisiona as atividades e serviços prestados pelas Juntas Comerciais, que são órgãos estaduais, criados 
pelos Estados-membros e subordinados administrativamente a estes. 
5. Para visualizar a competência estadual nos casos de crimes praticados perante Junta Comercial, pode-se fazer uma comparação, 
mutatis mutandis, entre o Sistema Nacional de Registro de Empresas - SINREM (formado pelo DNRC e pelas Juntas Comerciais) 
e o Sistema Financeiro Nacional - SFN (formado pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central e demais instituições 
financeiras pública e privadas). 
6. São de competência estadual, via de regra, os crimes praticados contra instituições financeiras, cujas atividades são 
reguladas/supervisionadas pelo Conselho Monetário Nacional, órgão federal. Dessa forma, não há razão para que os crimes 
cometidos contra Juntas Comerciais, órgãos estaduais e também regulados/supervisionadas pelo DNRC, sejam de competência 
federal. 
7. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o processo e julgamento de ilícitos penais praticados em desfavor de Junta 
Comercial são de competência da Justiça Estadual (CC nº 116.529/MT, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/05/2011; CC 
81.261/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, J. 11/02/2009; CC 109.526/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, J. 
26/05/2010). 
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 Relatora Dra. Raquel Elias Ferreira 
Dodge. Redigirá o voto vencedor o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada. 

 
020. Processo : 00025/2012 Voto: 10085/2013 Origem: PRM – REDENÇÃO/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. CRIME 

PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA CAPITAL DO ESTADO ONDE HOUVER 
POR ÚLTIMO RESIDIDO O ACUSADO (CPP, ART. 88). ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 
1. Inquérito Policial. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. Aplicação do art. 
62-VII da LC nº 75/93. 
2. Crime praticado por brasileira no exterior. Incidência do art. 88 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 88. No 
processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da Capital do Estado onde houve 
por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da Capital da República.” 
3. Investigada que residia no Estado do Pará. Irrelevância da discussão acerca do Município (Marabá ou Conceição do 
Araguaia). 

4. Atribuição do Membro do Ministério Público Federal oficiante na Procuradoria da República situada na capital do Estado do 
Pará, PR/PA, para prosseguir na persecução 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. 

 
021. Processo : 0004571-04.2013.4.05.8400 Voto: 10050/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (LEI 9.605/98, ART. 34 C/C ART. 36). 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). PESCA ILEGAL. ATO TENDENTE. CONSUMAÇÃO 
QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar suposto crime previsto no art. 34 c/c o art. 36 da Lei n. 
9.605/98. Barco de pesca que, embora estivesse ainda atracado no porto pesqueiro, encontrava-se munido de todos os 
equipamentos necessários para a pesca ilegal, entre os quais caixa de isopor com gelo para a conservação dos pescados, 
momento em que foi autuado pela prática de pesca predatória no período do defeso da lagosta e impedido de zarpar, pela 
atuação da equipe de fiscalização do IBAMA. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento considerando que a conduta narrada configura atos 
preparatórios, impuníveis. 
3. A teor do art. 36 da Lei nº 9.605/98, “considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, 
apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não 
de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e 
da flora.”  
4. Nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do Decreto nº 6.514/2008, “entende-se por ato tendente à pesca aquele 
em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela.”  
5. Mesmo considerando possível admitir que a área do porto pesqueiro não se identifica com a área de pesca, a situação 
narrada, aliada às imagens constantes dos autos, em especial os equipamentos de uso pessoal e as caixas de isopor com 
gelo, evidencia que o barco de pesca estava efetivamente dirigindo-se à área de pesca, não só durante período proibido 
(defeso da lagosta) como portando petrechos não permitidos. Tipicidade. 
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 
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022. Processo : 1.34.001.007013/2013-99 Voto: 10217/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLINIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32). FALSIDADE 

IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) PRATICADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. LESÃO DIRETA E 
ESPECÍFICA A SERVIÇO DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito Policial. Investigados que teriam ajuizado respectivamente 133 e 11 demandas trabalhistas, em face de 
empresas distintas, levando a crer que tais ações judiciais sejam fraudulentas, com evidente objetivo de causar prejuízo a 
terceiros. 
2. O Procurador da República promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que a 
conduta configura crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 299, caput, do Código Penal, mas que não houve 
violação direta a interesse da União ou contra a organização do trabalho da qual decorra a competência da Justiça Federal 
para persecução penal. 
3. Evidencia-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual ação penal. Isso porque, além dos 
terceiros prejudicados, é certo que o crime atinge diretamente bens e interesses da própria Justiça do Trabalho, que se 
ocupou com o trâmite de centenas de reclamações trabalhistas supostamente fraudulentas e com objetivo ilícito. 
4. A conduta, muito mais que prejudicar o funcionamento regular da justiça, na tentativa de induzi-la em erro, faz com 
que tenha sua credibilidade abalada. Se a suposta ação delituosa, por ter ocorrido em reclamações trabalhistas, atingiu a 
Justiça do Trabalho, que é federal, evidencia-se a lesão direta e específica a serviço da União, o que inequivocamente 
atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109-IV da Constituição. 
5. Resta ainda a possibilidade de que em tais reclamações trabalhistas fossem utilizados documentos falsos para a 
comprovação da relação de emprego (inexistente), o que, também, atrairia a competência da Justiça Federal no caso. 
Ausência de diligências. 
6. Designação de outro membro do Parquet Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES 
023. Processo : 1.30.001.006806/2013-30 Voto: 10461/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Representação formulada por particular noticiando que sua imagem está sendo indevidamente utilizada por 

site pornográfico. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). No caso dos autos, não se reconhece a competência da 
Justiça Federal, pois a conduta noticiada não versa sobre prática criminosa em relação à qual o Brasil assumiu o compromisso de 
repressão por convenção ou tratado internacional. Fato narrado que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 
109 da Constituição. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
024. Processo : 01167/2011 – IPL Voto: 10192/2013 Origem: PR/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Policial. Possível crime ambiental tipificado no artigo 54, § 2º-V da Lei 9.605/98. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 

da 2ª Câmara). Conduta atribuída a prefeito pelo lançamento de resíduos sólidos em área denominada “Lixão do Aurá”, sem a 
competente licença ambiental. Área que se encontra inserida em Unidade de Conservação Estadual, o Parque Ambiental de Belém. 
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. 

 
025. Processo : 1.27.000.001922/2013-68 Voto: 10035/2013 Origem: PR/PI 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possíveis crimes ambientais tipificados nos artigos 54 e 56 da Lei 9.605/98. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 

da 2ª Câmara). Conduta atribuída a ex-gestor municipal pelo lançamento de resíduos sólidos em desacordo com as exigências 
estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos, causando poluição que pode resultar em danos à saúde humana ou provocar a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. 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. 

 
026. Processo : 1.30.008.000256/2013-85 Voto: 10036/2013 Origem: PRM – RESENDE/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Possível crime ambiental. Art. 56 da Lei nº 9.605/98. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Transportar 

carga perigosa sem licença válida outorgada pelo órgão competente. Transporte interestadual. Necessidade de cumulação dos 
requisitos (tratado ou convenção internacional e transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109-V da Constituição. 
Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção da Basiléia sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional. Ausência de elementos capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
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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. 
 
027. Processo : 1.23.003.000081/2013-91 Voto: 10037/2013 Origem: PRM – ALTAMIRA/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Preparatório. Possível excesso na atuação de policiais militares do Estado do Pará. 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. 

 
028. Processo : 1.29.008.000257/2013-41 Voto: 10064/2013 Origem: PRM – SANTA MARIA/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e/ou corrupção ativa (CP, art. 333). 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conduta atribuída a servidor público do Estado do Rio Grande do Sul, no exercício das 
funções próprias do órgão ambiental estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
029. Processo : 1.33.007.000247/2013-92 Voto: 10038/2013 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. 

 
030. Processo : 1.24.000.000320/2013-03 Voto: 10039/2013 Origem: PR/PB 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Possível crime de estelionato em detrimento de particular (CP, art. 171). Revisão de declínio (Enunciado nº 

32 da 2ª Câmara). Advogado que teria utilizado o crédito trabalhista para arrematar bem de propriedade do executado, sem o 
consentimento de seu cliente. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições. 

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

 
031. Processo : 1.25.000.001970/2013-21 Voto: 10148/2013 Origem: PR/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Possíveis crimes de apropriação indébita qualificada (CP, art. 168, § 1º, III) em detrimento de particulares. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Valores resultantes de ações judiciais recebidos por advogada sem o devido repasse para 
seus clientes. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições. 

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

 
032. Processo : 1.34.043.000149/2013-81 Voto: 10040/2013 Origem: PRM – OSASCO/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) cometido 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 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. 

 
033. Processo : 1.30.001.005922/2013-31 Voto: 10041/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Crime de furto (CP, art. 155) praticado em detrimento de Sociedade de Economia Mista. Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 

 
034. Processo : 1.30.001.005930/2012-05 Voto: 10146/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
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 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Crime tipificado no art. 89 da Lei nº 8.666/93. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª 

Câmara). Possível irregularidade da aquisição de produtos por Sociedade de Economia Mista sem a devida licitação. Ausência de 
ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 

 
035. Processo : 1.30.020.000380/2013-82 Voto: 10065/2013 Origem: PRM – SÃO GONÇALO/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Representação anônima. Suposto desvio de verbas públicas municipais. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Conduta atribuída a servidores da Câmara Municipal. Notícia vaga que não indica a existência de 
recursos federais envolvidos capazes de justificar o interesse da União e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
036. Processo : 1.25.003.005155/2013-19 Voto: 10181/2013 Origem: PR/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Expediente instaurado em decorrência de informações prestadas por vereadora que relata que a Prefeitura de 

Foz do Iguaçu/PR não estaria adotando medidas adequadas para combater e diminuir a ocorrência de casos de dengue no 
município. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Na cidade de Foz do Iguaçu há uma equipe conjunta de 
Promotores de Justiça e da Secretaria de Estado da Saúde atuando em força tarefa, procedendo estudos para estabelecer as ações 
integradas de combate à dengue e também para fiscalizar a atuação dos Municípios. Inexistência de lesão direta à interesse da 
União. Atribuição afeta à competência do Ministério Público Estadual. Homologação do declínio. 

 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 : 0087/2012 Voto: 10204/2013 Origem: PRM-EUNÁPOLIS/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Policial. Possível prática de crime ambiental (art. 63 da Lei nº 9.605/98). Suposta execução de obra irregular em área de 

preservação ambiental. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 - 2ª CCR/MPF). Diligências. Área não abrangida por Unidade de 
Conservação Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação de declínio. 

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

 
038. Processo : 1.29.001.000110/2013-11 Voto: 10134/2013 Origem: PRM-BAGÉ/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Informações falsas prestadas por meio de ofícios, em 

processo que tramita perante a Justiça Estadual. Revisão de declínio (Enunciado 32 - 2ª CCR/MPF). Ausência de elementos 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação de declínio ao Ministério 
Público Estadual. 

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

 
039. Processo : 1.11.000.001330/2013-14 Voto: 10185/2013 Origem: PR/AL 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Expediente instaurado para apurar notícia de divulgação de fotografia de adolescente com conotação sexual em site 

da internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). No caso dos autos, não se reconhece a competência da Justiça 
Federal, pois a conduta noticiada não versa sobre prática criminosa em relação à qual o Brasil assumiu o compromisso de repressão 
por convenção ou tratado internacional. Fato narrado que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 109 da 
Constituição. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
040. Processo : 1.30.001.006707/2013-58 Voto: 10248/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação instauradas para apurar supostas práticas criminosas em perfil da rede social Facebook, em especial apologia 

e divulgação de formação de quadrilha, porte de armas, assassinato e violência. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª 
CCR/MPF). No caso dos autos, não se reconhece a competência da Justiça Federal, pois a conduta noticiada não versa sobre 
prática criminosa em relação à qual o Brasil assumiu o compromisso de repressão por convenção ou tratado internacional. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 
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041. Processo : 1.28.000.001652/2013-58 Voto: 10194/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Irregularidades constatadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP em empresa de combustíveis, 

consistentes em não exibir quadro de avisos de acordo com o especificado em portaria e não possuir equipamentos necessários à 
realização de análise de combustíveis. Revisão de declínio (Enunciado n. 32 - 2ª CCR/MPF). Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições. 

 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 : 1.29.000.000678/2013-41 Voto: 10136/2013 Origem: PR/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de notícia-crime recebida via “digi-denúncia” dando conta da existência de 

um site com conteúdo “suspeito” (incesto). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). No caso dos autos, não se 
reconhece a competência da Justiça Federal, pois a conduta noticiada não versa sobre prática criminosa em relação à qual o Brasil 
assumiu o compromisso de repressão por convenção ou tratado internacional. Fato narrado que não se enquadra em qualquer das 
hipóteses previstas no art. 109 da Constituição. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
043. Processo : 1.29.020.000018/2013-22 Voto: 10184/2013 Origem: PRM-CACHOEIRA DO SUL/ RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Informação contidas nos 

autos revelam que o não repasse dos valores descontados da remuneração do servidor público se deu em detrimento de órgão 
gestor de Regime Próprio de Previdência Social do Município. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência 
de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Eventual lesão ao patrimônio de 
autarquia municipal. Fato que não envolve aplicação de verbas federais. Ausência de atribuição do Parquet Federal para prosseguir 
na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

 
044. Processo : 1.15.002.000803/2013-99 Voto: 10202/2013 Origem: PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir de notitia criminis relatando o cometimento do crime previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/89, 

consistente em veicular por meio da internet e jornal local notícias de cunho supostamente preconceituoso em relação ao 
noticiante. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). No caso dos autos, não se reconhece a competência da Justiça 
Federal, pois a conduta noticiada não versa sobre prática criminosa em relação à qual o Brasil assumiu o compromisso de repressão 
por convenção ou tratado internacional. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
045. Processo : 1.34.001.007323/2013-11 Voto: 10186/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de responsabilidade de Prefeito (Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º-XIII). Possível contratação de servidor sem a 

realização de concurso público. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Indícios de malversação de verbas públicas 
federais não evidenciados. 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. 

 
046. Processo : 1.30.008.000279/2013-90 Voto: 10187/2013 Origem: PRM-REDENDE-RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de denúncia on line anônima, noticiando possível prática de crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes, no município de Resende/RJ. Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c 35. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 – 2ª 
CCR/MPF). 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 da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 

 
047. Processo : 1.34.001.007429/2013-15 Voto: 10459/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98) atribuído a Sociedade de Economia Mista. Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Possível dano ambiental ocorrido em área não pertencente ou protegida pela União. Ausência de 
ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. Inexistência 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 da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
048. Processo : 1.32.000.000696/2013-38 Voto: 10460/2013 Origem: PR/RO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita em detrimento de particular (CP, art. 168, § 1º, III). Revisão de declínio 

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

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

 
049. Processo : 1.26.000.003462/2013-40 Voto: 10462/2013 Origem: PR/PE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível irregularidade na jornada de trabalho imposta a policiais militares do Estado do Rio de Janeiro. Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32). Suposto crime atribuído a servidores públicos estaduais. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual. 

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

 
050. Processo : 1.34.001.007754/2013-70 Voto: 10463/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível esquema de corrupção atribuído a servidores públicos estaduais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 

Notícia anônima, vaga e genérica, que não apresenta qualquer elementos de informação 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. 

 
051. Processo : 00167/2007 – IPL Voto: 10503/2013 Origem: PRM – SANTARÉM/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Policial. Suposta invasão de terras públicas (Lei nº 4.947/66, art. 20). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª 

Câmara). Diligências. Informação Técnica da Polícia Federal. Fato narrado ocorrido em área não pertencente ou protegida pela 
União. Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 

 
052. Processo : 1.34.001.007852/2013-15 Voto: 10470/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Suposto crime de comercialização ilegal de medicamentos (CP, artigo 273). Possível aquisição de 

substâncias anabolizantes pela internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Inexistência de indícios de 
transnacionalidade da conduta. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o comércio ilícito de medicamentos 
quando não houver indícios de transnacionalidade de conduta (CC 120.843/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, Julgado 
em 14/03/2012, Dje 27/03/2012). Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
053. Processo : 1.34.001.007703/2013-48 Voto: 10595/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de falsidade documental e/ou estelionato contra particular (CP, arts. 297 e 171). Suposta venda de diplomas 

falsos pela internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Súmula nº 104 do STJ “Compete à Justiça Estadual o 
processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino”. 
Ademais, não há qualquer indício ou noticia do uso dos diplomas perante órgão ou entidade de natureza federal. Inexistência de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, 
art. 109-IV). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
054. Processo : 1.34.001.007394/2013-14 Voto: 10465/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Documento apócrifo elaborado com o objetivo de ser juntado ao Inquérito Policial nº 24/2013, de 13 de maio de 

2013, que apura os crimes de corrupção passiva e ativa, prevaricação e formação de quadrilha, no qual figuram como investigados 
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agentes vistores e funcionários de subprefeitura e de supermercado. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). 
Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
055. Processo : 1.27.000.001742/2013-86 Voto: 10244/2013 Origem: PR/PI 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato instaurada para apurar notícia de suposto crime de estelionato contra banco privado (CP, art. 171). Consta dos autos 

que beneficiários do INSS afirmaram a ocorrência de fraude na contratação de empréstimos consignados em nome dos mesmos. 
Diligências. O banco comprovou que o depósito do dinheiro era feito na conta dos beneficiários e juntou cópia do contrato 
assinado por eles. Não cabe nenhum tipo de ressarcimento aos segurados, pois o desconto efetuado era devido. Não há qualquer 
envolvimento do INSS no caso em apreço, os descontos foram feitos regurlamente, conforme documentação apresentada pelo 
banco. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). A autarquia Federal não foi induzida em erro e nem sofreu qualquer 
prejuízo. Não há ofensa a interesse da União. Eventual prejuízo a interesses de particular. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação de declínio ao Ministério 
Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto 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 
056. Processo : 00028/2012 – IPL Voto: 10466/2013 Origem: PRM – SANTARÉM/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Policial. Abordagem em barreira policial de motoqueiro que transportava 1760 gramas de ouro sem a devida guia de 

transporte. 1) Crime tipificado no art. 2º, § 1º da Lei 8.176/91 (crime contra o patrimônio da União, na modalidade usurpação). 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Verdadeiro proprietário do ouro que apresentou prova da regularidade da lavra 
garimpeira. Atipicidade. Homologação do arquivamento. 2) Crime de furto (CP, art. 155). Moto conduzida que consistia em objeto 
de furto cometido contra particular, a quem já foi devolvida. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Ausência de 
elementos mínimos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
057. Processo : 0030761-25.2012.4.02.5101 Voto: 10502/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar eventuais crimes ocorridos em razão de explosão na área do cais do Porto do Rio de 

Janeiro. 1) Crimes ambientais tipificados nos artigos 54 e 60 da Lei nº 9.605/98. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-
IV). Constatada a regurgitação de material poluente das galerias pluviais para a Baía de Guanabara. Óleo que ficou confinado, 
sendo devidamente recolhido. Laudo realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia inconclusivo a respeito do material 
encontrado no local do sinistro. Área que, em seu estado habitual, é extremamente poluída. Ausência de indícios da materialidade e 
autoria delitivas. Homologação do arquivamento. 2) Crimes de homicídio (CP, art. 121) e lesão corporal (CP, art. 129). Explosão 
que provocou morte e lesões corporais em terceiros. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Ausência de elementos 
mínimos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS 
058. Processo : 1.31.000.000968/2013-37 Voto: 10581/2013 Origem: PR/RO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de seguro defeso. 

Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Inexistência de testemunhas, documentos ou quaisquer outras 
provas que apontem indícios mínimos de materialidade delitiva. Ausência de suporte probatório mínimo. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
059. Processo : 1.29.018.000154/2013-61 Voto: 10042/2013 Origem: PRM – ERECHIM/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento concomitante 

de benefício de auxílio-doença, deferido por força de problemas patológicos (doença lombar crônica), com a remuneração oriunda 
do exercício de mandato eletivo de vereador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). A percepção de benefício 
previdenciário originado de incapacidade para o exercício de atividade profissional (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) 
com o desempenho de mandato eletivo não é vedada pela legislação pátria. “O inválido, certamente, não está impedido de 
concorrer a cargos políticos, sob pena de lhe ser restringida uma franquia constitucional de maior estatura, a duras penas 
conquistada pelas democracias modernas. [...] Nem mesmo o fato de estar recebendo remuneração por sua atividade política é 
capaz de afastar a fruição do benefício, uma vez que se trata de contraprestação à atividade política, de natureza específica que 
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não trabalhista, em nada se comunicando com o fato de estar ou não inválido.” Patologia que não insere o segurado na hipótese 
de inelegibilidade insculpida no artigo 15, inciso II, da Constituição Federal, qual seja, a incapacidade civil absoluta. O cargo de 
vereador é de natureza estritamente política e representa uma das mais importantes expressões dos direitos políticos, de modo que 
a verba recebida pelo agente político não se equipara à percepção de remuneração de natureza trabalhista. Inexistência de 
recebimento de vantagem indevida pelo investigado. 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. 

 
060. Processo : 1.24.000.000748/2013-48 Voto: 10022/2013 Origem: PR/PB 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Possível acesso não autorizado de dirigentes sindicais às dependências da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT durante o período da greve dos empregados dos Correios em 2012. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Suposto acesso dos dirigentes sindicais às dependências da empresa para tratar de assuntos de interesse 
exclusivo dos empregados, fundado em Acordo Coletivo de Trabalho. 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. 

 
061. Processo : 1.28.000.001608/2013-48 Voto: 10023/2013 Origem: PRM – CAICÓ/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis irregularidades na gestão de verbas públicas federais (Programa ProJovem 

Urbano). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e da 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura. 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. 

 
062. Processo : 1.28.000.001812/2013-69 Voto: 10199/2013 Origem: PRM – CAICÓ/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Supostas irregularidades no pagamento em atraso dos professores temporários em Natal/RN. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Verbas devidas relativas aos últimos 3 (três) meses do ano de 2012. Débitos existentes 
devidamente pagos. Ausência de elementos mínimos de crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67) ou de qualquer outro 
ilícito que justifique o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento. 

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

 
063. Processo : 1.13.000.001947/2013-57 Voto: 10149/2013 Origem: PR/AM 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposta fraude em exame da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Amazonas – OAB/AM. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação anônima que noticia a inscrição de candidato no exame da OAB/AM como 
beneficiário de atendimento especial, apesar de não possuir limitações, o que poderia ser uma forma de burla na segunda fase do 
certame. Candidato que sequer foi aprovado na primeira fase do exame da OAB/AM, o que evidencia a inexistência de fraude. 
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. 

 
064. Processo : 1.13.001.000033/2013-69 Voto: 10252/2013 Origem: PRM – TABATINGA/AM 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peça de Informação. Crime de contrabando (CP, arts. 334, § 1º-b). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência 

de ação penal com idêntico objeto. Absolvição sumária com trânsito em julgado. 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. 

 
065. Processo : 1.00.000.000997/2013-75 Voto: 10302/2013 Origem: PRM – UNIÃO DA VITÓRIA/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis crimes de 

trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de outro procedimento 
investigatório 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. 

 
066. Processo : 1.31.000.001370/2013-65 Voto: 10200/2013 Origem: PR/RO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo criminal. Notícia anônima. Crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) praticados no interior da FLONA 
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Jamari. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados que são objeto de inquéritos policiais em curso. 
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. 

 
067. Processo : 1.24.000.001998/2013-03 Voto: 10025/2013 Origem: PR/PB 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crimes de falso testemunho ou falsa perícia (CP, arts. 342) e de corrupção ativa de testemunha ou perito (CP, arts. 

343). 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. 

 
068. Processo : 1.00.000.012530/2013-78 Voto: 10095/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA/TO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 

do CP), de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP) e/ou aliciamento de trabalhadores (CP, art. 207). 
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. 

 
069. Processo : 1.00.000.013572/2013-26 Voto: 10195/2013 Origem: PRM – BARREIRAS/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 

do CP) e aliciamento de trabalhadores (CP, art. 207). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal 
em curso que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do “ne bis in idem”. Homologação do arquivamento. 

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

 
070. Processo : 1.04.004.000461/2010-28 Voto: 10254/2013 Origem: PRR/4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo de acompanhamento de convênio. Verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado 

entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e município, para a construção de Escola de Educação Infantil. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inexistência de elementos mínimos que apontem para a malversação de verbas 
públicas. Ausência de indícios de crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Possibilidade de desarquivamento no caso 
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. 

 
071. Processo : 1.04.004.000508/2010-53 Voto: 10198/2013 Origem: PRR/4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para o acompanhamento de convênio. Verbas públicas federais repassadas em razão de convênio 

firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e município, com o objetivo de implementar melhorias 
na infraestrutura da rede escolar municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Prestação parcial de contas. 
Inexistência de elementos mínimos que apontem para a malversação de verbas públicas. Ausência de indícios de crime de 
responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Possibilidade de desarquivamento no caso 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. 

 
072. Processo : 1.04.000.002013/2006-12 Voto: 10027/2013 Origem: PRR/4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado para o acompanhamento de convênio. Verbas públicas federais repassadas em razão de 

convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e município, com o objetivo de implementar melhorias no sistema de 
esgoto sanitário municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Atraso na execução da obra justificado pela 
alteração do plano de trabalho. Prestação parcial de contas referentes às 1ª e 2ª parcelas. Não recebimento da 3ª parcela. 
Inexistência de elementos mínimos que apontem para a malversação de verbas públicas. Ausência de indícios de crime de 
responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Possibilidade de desarquivamento no caso 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. 

 
073. Processo : 1.04.004.000245/2009-49 Voto: 10028/2013 Origem: PRR/4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Possível crime de responsabilidade de Prefeito. Malversação de verbas públicas 

federais repassadas em razão de convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e município. Revisão de arquivamento (LC 
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nº 75/93, art. 62, IV). Convênio que foi cancelado antes da liberação dos valores pactuados. Não constatação de irregularidades. 
Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento. 

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

 
074. Processo : 1.04.004.000053/2007-71 Voto: 10201/2013 Origem: PRR/4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Malversação de verbas públicas 

federais repassadas em razão de convênio firmado entre o Fundo Nacional de Saúde – FNS e município. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62-IV). Não constatação de irregularidades. Execução do objeto do convênio e alcance do objetivo proposto. 
Prestação de contas aprovadas. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento. 

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

 
075. Processo : 1.23.006.000123/2013-63 Voto: 10029/2013 Origem: PRM – PARAGOMINAS/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto 

descumprimento de notificação do IBAMA. Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 80). Para a configuração do crime 
de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem 
atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o 
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Requisitos não atendidos no caso. 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. 

 
076. Processo : 1.20.000.001626/2013-18 Voto: 10030/2013 Origem: PR/MT 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Suposto descumprimento de Termo de Embargo do IBAMA. Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 79). Para a 
configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo 
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou 
administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Requisitos não atendidos 
no caso. 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. 

 
077. Processo : 1.14.000.002017/2013-83 Voto: 10301/2013 Origem: PR/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Suposto descumprimento de ordem judicial por coordenadora da ANVISA. Manifestação em juízo da destinatária da 
ordem, no sentido da ausência de atribuições da ANVISA e de condições técnicas e operacionais para o cumprimento. Ordem legal 
em desacordo com os preceitos da Lei nº 9.782/99, instituidora da ANVISA. Atipicidade da conduta. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
078. Processo : 1.29.011.000217/2013-40 Voto: 10143/2013 Origem: PRM – URUGUAIANA/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Recebimento indevido de 03 (três) parcelas de benefício previdenciário após a morte da segurada em 22/03/2005, totalizando o 
montante de R$ 1.247,02. 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. 

 
079. Processo : 1.29.011.000224/2013-41 Voto: 10142/2013 Origem: PRM – URUGUAIANA/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Recebimento indevido de 15 (quinze) parcelas de benefício previdenciário após a morte da segurada em 22/05/2001, totalizando o 
montante original de R$ 2.960,00. 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. 

 
080. Processo : 1.29.011.000226/2013-31 Voto: 10141/2013 Origem: PRM – URUGUAIANA/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 133 
 

Recebimento indevido de 6 (seis) parcelas de benefício previdenciário após a morte do segurado em 10/07/2001, totalizando o 
montante de R$ 2.880,66. 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. 

 
081. Processo : 1.29.011.000232/2013-98 Voto: 10144/2013 Origem: PRM – URUGUAIANA/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Recebimento indevido de 03 (três) parcelas de benefício previdenciário após a morte do segurado em 24/05/2004, totalizando o 
montante de R$ 1.107,66. 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. 

 
082. Processo : 1.23.000.001737/2013-12 Voto: 10031/2013 Origem: PR/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-

IV). Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do titular. Saques indevidos que ocorreram no mês da morte 
do beneficiário e no mês seguinte. É verossímil acreditar que o dinheiro depositado pelo INSS referente ao mês do óbito é 
realmente devido, o que por si só evidencia a ausência de dolo da investigada. Aplicação do mesmo entendimento em relação ao 
mês seguinte ao óbito. Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e 
funeral do titular do benefício. Homologação do arquivamento. 

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

 
083. Processo : 1.27.002.000407/2013-41 Voto: 10255/2013 Origem: PRM – FLORIANO/PI 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possíveis irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, exercício 2012. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados que são objeto de inquérito policial em curso. 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. 

 
084. Processo : 1.27.002.000408/2013-95 Voto: 10256/2013 Origem: PRM – FLORIANO/PI 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possíveis irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, exercício 2011. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados que são objeto de inquérito policial em curso. 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. 

 
085. Processo : 1.27.002.000409/2013-30 Voto: 10257/2013 Origem: PRM – FLORIANO/PI 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Possíveis irregularidades na execução do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE, exercício 2012. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados que são objeto de inquérito policial em curso. 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. 

 
086. Processo : 1.29.008.000339/2013-95 Voto: 10066/2013 Origem: PRM – SANTA MARIA/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Notícia teratológica. Suposto tráfico internacional de mulheres (CP, art. 231), cárcere 

privado (CP, art. 148) e aliciamento para o fim de emigração (CP, art. 206). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Fatos narrados desprovidos de verossimilhança e não comprovados pela Polícia Federal. Ausência de elementos mínimos de 
materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento. 

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

 
087. Processo : 1.15.000.000896/2009-95 Voto: 10033/2013 Origem: PR/CE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. 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 
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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. 
 
088. Processo : 1.19.002.000127/2013-12 Voto: 10098/2013 Origem: PRM – CAXIAS/MA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito, definido no artigo 1º-XIV do DL nº 201/67. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta narrada ocorrida no ano de 2002. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). 
Prescrição (CP, art. 109-IV). Ausência de indícios de apropriação ou utilização de recursos em proveito próprio ou alheio, capazes 
de caracterizar os crimes definidos nos incisos I e II do DL nº 201/67. Homologação do arquivamento. 

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

 
089. Processo : 2005.51.10.004627-3 Voto: 10193/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Policial. Crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º) praticado contra a Caixa Econômica Federal. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Abertura de conta mediante a utilização de documento falso. Ausência de indícios de 
crime posterior. Fato ocorrido no ano 2000. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção de punibilidade 
(CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento. 

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

 
090. Processo : 1.29.004.001105/2013-03 Voto: 10034/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Possível fraude 

no recebimento de benefício previdenciário. Segurado falecido em 05/09/2001. Saques indevidos efetuados até 31/10/2001. 
Extinção de punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de 
arquivamento. 

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

 
091. Processo : 1.25.013.000010/2013-02 Voto: 10139/2013 Origem: PRM-JACAREZINHO/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. 1. Utilização de documentos de terceiro para saque do PIS junto à Caixa Econômica Federal – CEF. 

Existência de procedimento que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62-IV). 2. Possível crime de estelionato contra particular (CP, art. 171). Encaminhamento de cópia dos autos ao 
Ministério Público Estadual. 3. Homologação do arquivamento. 

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

 
092. Processo : 1.36.000.000259/2013-75 Voto: 10164/2013 Origem: PR/TO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Denúncia anônima. Possível falsificação e venda de habilitação para embarcações nas regiões de Pedro 

Afonso/TO e Guaraí/TO (art. 297 do Código Penal). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Todos os 
entrevistados negaram o conhecimento de quaisquer irregularidades concernentes à obtenção do respectivo arrais amador, 
afirmando-se, sempre, que não possuem conhecimento de quem mais além da Marinha do Brasil poderia emitir o documento. 
Ausência de indícios mínimos de autoria e 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. 

 
093. Processo : 1.15.000.002942/2013-77 Voto: 10163/2013 Origem: PR/CE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato instaurada para apurar a prática de possíveis assédios moral e sexual (CP, art. 216-A) e dano contra o patrimônio 

público (CP, art. 163) por aluno de instituto federal. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências empreendidas 
pelo Ministério Público Federal não obtiveram êxito em levantar quaisquer dados que pudessem confirmar a veracidade dos fatos 
alegados. Ausência de elementos aptos a evidenciar a prática dos ilícitos noticiados. Homologação do arquivamento. 

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

 
094. Processo : 1.25.012.000304/2013-36 Voto: 10152/2013 Origem: PRM-GUAÍRA/PR  
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais em que se noticia a possível 

ocorrência de crime previsto no art. 334 do Código Penal. Apreensão de 1 (uma) arma de brinquedo, produto ilegal. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Instada, a Receita Federal do Brasil informou que o produto apreendido foi destruído, o que 
inviabiliza a elaboração do necessário laudo pericial para comprovação da 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. 
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095. Processo : 1.34.001.007275/2013-53 Voto: 10145/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir de Relatório de Atendimento encaminhado pela Secretaria da Justiça da Defesa da Cidadania do 

Estado de São Paulo, noticiando possível crime de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual (CP, art. 231). 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fatos já apurados no procedimento n. 1.34.001.003092/2013-14. 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. 

 
096. Processo : 1.22.000.003155/2013-16 Voto: 10157/2013 Origem: PR/MG 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 29). Utilizar espécimes da fauna silvestre em desacordo com licença 

obtida da autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC n. 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. 

 
097. Processo : 1.00.000.004091/2012-49 Voto: 10147/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62-IV). Os fatos narrados constituem objeto de apuração em inquérito policial. 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. 

 
098. Processo : 1.33.007.000244/2013-59 Voto: 10197/2013 Origem: PRM-TUBARÃO/SC 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de uso de documento falso perante a Justiça Federal (artigo 304 do Código Penal). Revisão de arquivamento 

(LC n. 75/93, artigo 62-IV). Existência de ação penal que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
099. Processo : 1.04.004.000259/2007-09 Voto: 10086/2013 Origem: PRR/4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de Prefeito (DL 201/67, art. 1º). Acompanhamento da aplicação 

de recursos públicos federais repassados a município em razão de convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Convênio que foi rescindido antes da liberação dos valores pactuados. Não 
constatação de irregularidades. Ausência de indícios da prática 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. 

 
100. Processo : 1.28.000.001635/2011-59 Voto: 10205/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito (Decreto-Lei nº 201/67 – art. 1º). 

Apuração de eventuais falhas na aplicação de recursos federais relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Prestação de contas. Impugnação da quantia de R$ 227,20. Não 
instauração de Tomada de Contas Especial, em razão do baixo valor do débito. Excepcionalidade do caso. Inexpressividade da 
lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
101. Processo : 1.36.001.000157/2013-40 Voto: 10278/2013 Origem: PRM-ARAGUAÍNA/TO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67, art. 1º, incs. I e II). Convênio firmado 

entre o Fundo Nacional de Saúde – FNS e município. Irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Fato ocorrido nos anos 1994 a 1995. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-
IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-II). Homologação do arquivamento. 

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

 
102. Processo : 1.33.001.000522/2013-28 Voto: 10245/2013 Origem: PRM-BLUMENAU/SC 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Realização de diligências pela autarquia 
previdenciária com vistas à obtenção de elementos mínimos aptos a revelar a autoria do crime. Procurador legal e/ou parentes do 
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beneficiário não localizados. 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 10 (dez) anos. Inviabilidade de novas diligências para colheita de dados que 
justifiquem a continuidade da apuração. Homologação do arquivamento. 

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

 
103. Processo : 1.33.001.000529/2013-40 Voto: 10246/2013 Origem: PRM-BLUMENAU/SC 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Realização de diligências pela autarquia 
previdenciária com vistas à obtenção de elementos mínimos aptos a revelar a autoria do crime. Procurador legal e/ou parentes do 
beneficiário não localizados. Caso em que não se logrou êxito em identificar o responsável pelos saques efetuados no período de 
09/2002 a 02/2003. Fatos ocorridos há mais de 10 (dez) anos. Inviabilidade de novas diligências para colheita de dados que 
justifiquem a continuidade da apuração. Homologação do arquivamento. 

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

 
104. Processo : 1.34.002.000488/2013-44 Voto: 10247/2013 Origem: PRM-ARAÇATUBA/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CP, art. 171, § 3º). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). A conduta teria consistido no recebimento indevido de 3 (três) parcelas de 
benefício previdenciário, após o falecimento da beneficiária, ocorrido em 24/01/2004, ocasionando um prejuízo no aporte de R$ 
1.175,06. 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. 

 
105. Processo : 1.33.000.003000/2012-15 Voto: 10160/2013 Origem: PR/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Fraude em licitação (Lei n. 8.666/93). Notícia de possível prática de fraude ocorrida em processo licitatório, 

na modalidade pregão. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Mera infração administrativa. 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. 

 
106. Processo : 1.24.001.000189/2013-66 Voto: 10154/2013 Origem: PRM-CAMPINA GRANDE/PB 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Possível fraude em Reclamação Trabalhista. Notícia de que na petição inicial a reclamante teria alegado que saiu 

do emprego, mas no dia seguinte teria retornado ao emprego com o objetivo de receber a notificação judicial. Revisão de 
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. A despeito dos fortes indícios de querer burlar a lisura do processo judicial, a 
conduta da reclamante não é prevista como crime na legislação penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
107. Processo : 1.00.000.003874/2010-43 Voto: 10150/2013 Origem: PR/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Trata-se de peça de informação instaurada a partir de representação de particular noticiando que no período de 1996 e 2001 foi 

vítima de assédio moral e gracejo por parte de servidores de Tribunal de Justiça. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-
IV). Diligências empreendidas para comprovar a veracidade dos fatos. Não obtenção de elementos aptos a indicar a ocorrência de 
prática ilícita. Ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento. 

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

 
108. Processo : 1.33.005.000535/2013-67 Voto: 10158/2013 Origem: PRM-JOINVILLE/SC 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Expediente instaurado para apurar equívoco na instauração de ação penal que resultou em denúncia perante a 

Justiça Eleitoral contra menor à época dos fatos, por infrigência ao art. 289 da Lei n. 4.737/65. Revisão de arquivamento (LC n. 
75/93, art. 62-IV). A Defensoria Pública Federal, ao perceber o erro, requereu a exclusão do réu da lide, sendo a denúncia rejeitada 
em relação a ele. Em manifestação o MPE de Santa Catarina reconheceu o equívoco e requereu o trancamento da ação penal em 
relação ao menor. As peças não foram encaminhadas à Vara da Infância e Juventude de Joinville/SC, tendo em vista que nos dias 
atuais o investigado conta com mais de 21 anos de idade. Apesar do evidente equívoco não cabe atuação do Ministério Público 
Federal. Homologação do arquivamento. 

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

 
109. Processo : 1.34.006.000053/2012-89 Voto: 10287/2013 Origem: PRM-GUARULHOS/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime contra ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). 
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Informações nos autos no sentido de que os débitos foram apurados em processo fiscal e que tais fatos não ensejaram a 
formalização de representação fiscal para fins penais. Inexistência de qualquer indício de que tenha havido supressão de tributo por 
meio ilegal. Ausência de justa causa para deflagração de ação penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
110. Processo : 1.30.001.002146/2012-37 Voto: 10191/2013 Origem: PRM-SÃO JOÃO DO MERITI/RJ 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime contra ordem tributária (Lei n 8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento 

(LC n. 75/93, art. 62-IV). Informações da Receita Federal no sentido de que “não foram identificados fatos que configurassem 
crime contra a ordem tributária”. Ausência de índicios 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. 

 
111. Processo : 1.23.000.000495/2012-69 Voto: 10049/2013 Origem: PR/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e sonegação de 

contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Diligências à Receita Federal do 
Brasil. Crédito tributário com exigibilidade suspensa em face da adesão do município ao Parcelamento Especial regido pela MP nº 
589/2012 (convertida na Lei nº 12.810/13). 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. 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. 

 
112. Processo : 1.28.000.001268/2012-74 Voto: 10203/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Possível prática de crime de peculato por funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 

(Código Penal, artigo 312). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, artigo 62-IV). Morte do investigado. Extinção da punibilidade 
(CP, art. 107- I). 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. 

 
113. Processo : 00075/2010 Voto: 10288/2013 Origem: PRM-TEIXEIRA DE FREITAS/BA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito policial. 1. Crime de disposição de coisa alheia como própria – estelionato (CP, art. 171, § 2º-I). Conduta delituosa 

verificada no ano de 1999. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-II).Extinção da punibilidade (CP, artigo 107-IV). 
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). 2. Crime de invasão de terra pública (Lei n. 4.947/66, art. 20). Informações do 
INCRA de que a situação do investigado já está sendo regularizado e de que inexiste óbices à regularização do lote ocupado por 
ele. Desnecessidade de prosseguimento do inquérito. 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. 

 
114. Processo : 1.27.001.000015/2013-91 Voto: 10044/2013 Origem: PRM-PICOS/PI 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Possível crime de fraude em licitação praticada por ex-prefeito municipal (Lei 8.666/93, art. 89). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fatos ocorridos em setembro/2001. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-
III). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
115. Processo : 1.00.000.008646/2011-41 Voto: 10188/2013 Origem: PRM-CÁCERES/MT 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Possível crime de fraude à Licitação (artigos 92 e 96-III da Lei n. 8.666/93), praticado durante a 

licitação e a execução de instrumento contratual, firmando entre o Governo do Estado do Mato Grosso e a União, destinado a 
subsidiar a construção e pavimentação do aeroporto do Município de Pontes e Lacerda-MT. Revisão de arquivamento (LC n. 
75/93, artigo 62-IV). Conduta delituosa verificada em maio de 2001. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109-III). 
Extinção da punibilidade (CP, artigo 107-IV). Homologação do arquivamento. 

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

 
116. Processo : 1.29.004.001158/2013-16 Voto: 10045/2013 Origem: PRM-PASSO FUNDO/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 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). Último saque ocorrido em 04/1998. Pena máxima 
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cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III), já que decorridos 
mais de 12 (doze) anos da percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Homologação do arquivamento. 

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

 
117. Processo : 1.26.000.001739/2013-08 Voto: 10281/2013 Origem: PR/PE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo instaurado para acompanhar as medidas adotadas pelo Juízo da 4ª Vara Federal quanto ao 

constrangimento relatado por testemunha ao ficar junto ao réu no mesmo ambiente em que esperava para depor. Revisão de 
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). O Parquet oficiou ao Juízo solicitando que fosse avaliada a possibilidade de adotar rotina 
no sentido de informar às testemunhas, tão logo elas se apresentem para depor e independentemente de iniciativa delas, da 
existência de local reservado no qual elas, se quiserem, poderão permanecer. O Juízo adotou providencias para impedir nova 
ocorrência. Esgotamento do objeto do procedimento. Homologação do arquivamento. 

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

 
118. Processo : 1.26.000.002320/2013-65 Voto: 10276/2013 Origem: PR/PE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo instaurado com o objetivo de subsidiar ação penal em curso na Justiça Federal, com o fornecimento 

de possível endereço em que o réu poderia ser encontrado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). O investigado se 
pronunciou nos autos da ação penal informando o seu atual endereço. Esgotamento do objeto do procedimento. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
119. Processo : 1.11.000.000158/2000-59 Voto: 10284/2013 Origem: PR/AL 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento preparatório. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC n. 

75/93, art. 62-IV). Fatos ocorrido em 1999. Prescrição da pretensão punitiva estatal uma vez que passados mais de 14 anos da data 
dos fatos (CP, art. 109-V). 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. 

 
120. Processo : 1.03.000.000714/2013-83 Voto: 10467/2013 Origem: PRM – BAURU/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo. Supostas irregularidades ocorridas em município, relacionadas a verbas públicas federais. Revisão de 

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

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

 
121. Processo : 1.04.004.000403/2010-02 Voto: 10468/2013 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, para construir Creche do Pró Infância. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Realização de licitação sem indícios de irregularidade. Inexistência de elementos mínimos 
que apontem para a malversação de verbas públicas. Ausência de indícios de crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). 
Possibilidade de desarquivamento no caso 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. 

 
122. Processo : 1.29.000.001977/2013-01 Voto: 10469/2013 Origem: PR/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência Conduta tipificada no art. 330 do CP e no art. 10 da Lei nº 

7.347/85 – recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Requisição do Ministério Público encaminhada de forma genérica ao representante legal da empresa. 
Recebimento da correspondência por pessoa que desempenha função tais como protocolo ou portaria. Desconhecimento de quem 
tinha o dever legal de atender a requisição. Atipicidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
123. Processo : 1.04.004.000656/2009-34 Voto: 10491/2013 Origem: PRR/4ª REGIÃO 
124. Processo : 1.04.004.000529/2009-35 Voto: 10492/2013 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 Saúde – FUNASA e município, para a melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, 
no Programa de Aceleração do Crescimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inexistência de elementos 
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mínimos que apontem para a malversação de verbas públicas. Ausência de indícios de crime de responsabilidade de prefeito (DL 
nº 201/67). Possibilidade de desarquivamento no caso 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. 

 
125. Processo : 1.04.004.000191/2010-55 Voto: 10493/2013 Origem: PRR/4ª REGIÃO 
126. Processo : 1.04.004.000418/2010-62 Voto: 10494/2013 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, para a melhoria da infraestrutura da rede física escolar. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inexistência de elementos mínimos que apontem para a malversação de verbas 
públicas. Ausência de indícios de crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Possibilidade de desarquivamento no caso 
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. 

 
127. Processo : 1.25.000.001635/2013-22 Voto: 10499/2013 Origem: PR/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Representação noticiando possíveis crimes praticados por dirigentes do Conselho Regional 

de Medicina Veterinária do Estado do Paraná – CRMV/PR, capazes de caracterizar crimes de licitações (Lei nº 8.666/93). Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Minuciosa análise de cada fato noticiado. Ausência de elementos mínimos de 
materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das investigações. Existência de processo em trâmite no Tribunal de 
Contas da União – TCU, abrangendo os fatos investigados nestes autos. Possibilidade de desarquivamento no caso 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. 

 
128. Processo : 1.28.000.000525/2011-70 Voto: 10500/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Supostas irregularidades na execução de obras públicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-

IV). Requisição de informações à Prefeitura Municipal, à Caixa Econômica Federal e à Controladoria Geral da União. 
Procedimentos de licitação e contratação, sem indícios de irregularidade. Prestação de contas aprovadas. Ausência de indícios de 
crime. Homologação do arquivamento no âmbito criminal. Remessa à 5ª CCR/MPF para análise do arquivamento em relação ao 
possível ato de improbidade administrativa. 

 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. 

 
129. Processo : 1.31.000.001427/2013-26 Voto: 10597/2013 Origem: PR/RO 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de ofício do IBAMA, comunicando possível ocorrência de infração ambiental 

em virtude do investigado, criador amador de passeriformes silvestres, não ter atualizado seu endereço no SISPASS – Sistema de 
Cadastro de Criadores Amadoristas de Passeriformes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Conduta descrita no auto 
de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza 
administrativa (art. 77 do Decreto nº 6.514/08). Inexistência de elementos no sentido de que o cadastro no referido sistema 
caracterizaria relevante interesse ambiental, na forma do art. 68 da Lei nº 9.605/98. Falta de justa causa para a persecução. 
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. 

 
130. Processo : 1.23.002.000367/2013-86 Voto: 10456/2013 Origem: PRM/SANTARÉM-PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar irregularidades ocorridas em garimpo. Notícia que agentes do IBAMA 

após autuarem os infratores teriam destruído motores que haviam sido apreendidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62-IV). Diligências. A Gerência Executiva do IBAMA encaminhou ao MPF cópia dos processos administrativos, os quais 
apesentavam os procedimentos adotados pelos Fiscais Ambientais Federais. No caso, a conduta adotada pelos agentes teve como 
fundamento o art. 111 do Decreto Federal 6.514/08. A medida foi necessária devido ao grande risco de poluição pela contaminação 
por mercúrio ou cianeto de igarapés e rios. Além disso, a permanência dos motores no local causaria a continuidade do dano 
ambiental. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento. 

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

 
131. Processo : 1.33.001.000524/2013-17 Voto: 10458/2013 Origem: PRM-BLUMENAU/SC  
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Realização de diligências pela autarquia 
previdenciária com vistas à obtenção de elementos mínimos aptos a revelar a autoria do crime. 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 
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05/2004 a 08/2004. Fatos ocorridos há mais de 09 (nove) anos. Inviabilidade de novas diligências para colheita de dados que 
justifiquem a continuidade da apuração. Homologação do arquivamento. 

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

 
132. Processo : 1.23.000.001848/2013-29 Voto: 10474/2013 Origem: PR/PA 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Peças de informação. Possível divulgação de conteúdo homofóbico e incitador de violência em site da internet. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Página não disponível, tendo a mesma sido removida. Impossibilidade de apuração da 
materialidade delitiva. Ausência de elementos mínimos justificadores do prosseguimento das investigações. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
133. Processo : 1.25.000.002529/2013-66 Voto: 10575/2013 Origem: PR/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Procedimento administrativo vinculado à Coordenação da Execução Penal de Catanduvas, cujo objetivo era o levantamento dos 

dados cadastrais dos presos da Penitenciária Federal de Catanduvas, especialmente os números de identificação civil e de inscrição 
no CPF. A questão surgiu após visita do MPF à penitenciária, oportunidade em que se tratou de projeto educacional desenvolvido 
no estabelecimento, que compreenderia o oferecimento ao internos de vagas em cursos técnicos. Na ocasião, cogitou-se, então, que 
uma possível óbice à plena implantação do projeto seria que alguns internos não possuíam documentos de identificação civil e de 
inscrição no CPF. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. MPF. A correta qualificação dos custodiados foi 
solicitada ao Juízo de origem em casa um dos incidentes e oportunamente serão repassadas ao Diretor do Presídio de Catanduvas, 
para que o mesmo proceda o preenchimento das informações dos presos identificados, solicitando, também, que o MPF seja 
informado sempre que houver inclusão de detento sem a necessária e respectiva identificação. Objetivo atingido. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
134. Processo : 1.15.002.000737/2013-57 Voto: 10475/2013 Origem: PRM-JUAZEIRO DO NORTE-CE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Notícia de fato. Suposta tentativa de estelionato (CP, art. 171-§ 3º) contra o INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Propositura de ação ordinária para obtenção de benefício previdenciário julgada improcedente. Litigância de má-fé. Previsão 
de sanções civeis pecuniárias com aplicação direta pelo Judiciário na prolação da sentença (CPC, art. 18). Não há registros que o 
representante tenha utilizado documentação contrafeita para induzir a erro o julgador. Atipicidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
135. Processo : 1.33.004.000015/2010-11 Voto: 10196/2013 Origem: PRM – JOINVILLE/SC 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Controle Externo da Atividade Policial. Inquérito Civil Público instaurado a fim de verificar a estrutura existente para a realização 

de interceptações das comunicações por meio do software MSN Messenger no Estado de Santa Catarina. Diligências. Núcleo de 
Inteligência Policial da Polícia Federal que está desenvolvendo estudos para a contratação de software que atenda as 
especificações, cujo prazo para implementação está previsto para o final do ano de 2013. Noticiado o sucesso em testes internos de 
captação de conversas e outras informações trocadas via MSN Messenger, pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes 
Cibernéticos da Procuradoria da República em São Paulo. Extinção do software Windows Live Messenger, usualmente conhecido 
como MSN Messenger, substituído pelo “skype”. Apuração que não teve acesso a qualquer política interna da Polícia Federal para 
se atualizar e permitir a interceptação de dados de softwares/aplicativos tais como skype, viber, vox, whatsapp etc. Remessa de 
cópia da promoção de arquivamento à Comissão de Assessoramento Permanente sobre Controle Externo da Atividade Policial da 
2ª CCR/MPF. Procedimento que se encontra desprovido de objeto. Homologação do arquivamento. 

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

 
136. Processo : 1.24.000.000658/2013-57 Voto: 10161/2013 Origem: PRM-CAMPINA GRANDE/PB 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Ementa : Controle Externo da Atividade Policial. Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhado pelo Sindicato dos Policiais 

Federais – SINFEF, no qual relata que várias viaturas do tipo PAJERO DAKAR da Polícia Federal estariam equipadas com pneus 
cujo diâmetro seria inadequado para o tipo de veículo em comento. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). O controle 
do MPF é focado na fiscalização da atividade policial que a instituição exerce, não se enquadrando em tais hipóteses meras 
irregularidades técnicas relacionadas a viaturas. No caso, cabe a própria estrutura administrativa do órgão verificar as condições 
dos pneus e confrontá-las com as especificações contidas no manual do fabricante. Além disso, a Corregedoria Regional da Polícia 
Federal já tem conhecimento do caso. 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 
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VOTO-VISTA 
137. Processo : 1.25.000.001165/2013-05 Voto: 6440/2013 Origem: PR/PR 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Voto-vista : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 119/2013 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). 
CRIME MATERIAL COMISSIVO POR OMISSÃO. PERSECUÇÃO PENAL QUE DEPENDE DE 
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de apropriação indébita 
previdenciária, previsto no art. 168-A, §1º, I, do Código Penal. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base na ausência de condição de 
procedibilidade, ante a inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. 
3. O art. 168-A, §1º, inc. I, do Código Penal é crime material comissivo por omissão, pois “a conduta consiste em 
deixar de repassar, configurando um crime de conduta mista, que ocorre na hipótese de a figura conter a ação e 
omissão como formas de execução do tipo. No caso, o sujeito, primeiro, recolhe as contribuições (comportamento 
comissivo) para, em seguida, deixar de as repassar (conduta omissiva). Não se pode simplesmente falar em conduta 
omissiva porque a fase inicial, no caso , é positiva. Existe uma ação inicial e uma omissão final” (DAMÁSIO. Direito 
Penal, 2011). 
4. Na esteira da jurisprudência, a constituição do crédito tributário para o crime do art. 168-A, §1º, do Código Penal, é 
uma condição de procedibilidade. Precedentes do STF (Inq 2537 AgR, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008) e do 
STJ (RHC 28.798/PR, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2012; RHC 27.083/SP, SEXTA TURMA, DJe 17/09/2012). 
5. Registre-se que da análise das decisões proferidas no agravo regimental e nos embargos de declaração, todos 
decorrentes do Inq 2537/STF, concluiu-se que “Estando em curso processo administrativo mediante o qual 
questionada a exigibilidade do tributo, ficam afastadas a persecução criminal e - ante o princípio da não-contradição, 
o princípio da razão suficiente - a manutenção de inquérito, ainda que sobrestado”. 
6. Homologação do arquivamento. 

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

 
138. Processo : IPL 00114/2009 Voto: 4712/2013 Origem: VF REDENÇÃO/PA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Voto-vista : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 120/2013 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO (CP, ARTIGO 148) E ROUBO (CP, ARTIGO 

157) PERPETRADO POR INDÍGENAS. ARQUIVAMENTO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28 C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de ofício encaminhado pela FUNASA, no qual se noticia a possível prática 
dos crimes de cárcere privado (CP, artigo 148) e roubo (CP, artigo 157). 
2. De acordo com os autos, indígenas Kayapó teriam impedido de sair da aldeia Kriny, localizada no município paraense de 
Bannach, membros de uma equipe de saúde FUNASA, que para lá teriam se deslocado para atendimento médico de uma índia. 
Após o atendimento, os indígenas retiveram o automóvel da FUNASA e os membros da equipe de saúde tiveram que aguardar a 
chegada de uma aeronave para retornarem à cidade. 
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do presente procedimento ao argumento de que a investigação 
não foi suficiente para reunir elementos probatórios para o oferecimento de denúncia. No seu entendimento, quanto ao crime de 
cárcere privado, seria o caso “de se considerar as particularidades inerentes à cultura indígena. Com vistas a reivindicar seus 
direitos, mais especificamente a efetiva e adequada presença da FUNASA, a retenção de veículos – o que não configura de per 
se qualquer crime – afigura-se medida culturalmente adotada pelo indígenas Kaiapó. No mais, certo é que a conduta perdurou 
apenas o tempo necessário à chegada da aeronave que levaria os profissionais de volta à Redenção. Não seria demasiado 
reconhecer, na espécie, o chamado erro de proibição culturalmente condicionado. De todo modo, tal afigurar-se-ia desnecessário, 
pois antes mesmo de se passar à aferição da culpabilidade da conduta, cabe concluir que o elemento subjetivo doloso exigido 
pelo tipo penal em comento, no caso, sequer se faz presente. Outrossim, não consta dos autos elementos suficientes a evidenciar 
a vigilância armada ou sequer a proibição de deixar a aldeia. Ao que parece, os profissionais lá permaneceram, repise-se, apenas 
enquanto aguardavam a chegada do transporte aéreo, meio mais rápido e cômodo para retornarem a Redenção”. Quanto ao crime 
contra o patrimônio, entendeu “ausente o ânimo definitivo de assenhoramento do bem”, reportando-se a declarações “que 
atestam que os indígenas, poucos dias após o episódio, se dirigiram a Redenção para devolver à FUNASA o veículo em questão, 
o que basta a descaracterizar o animus rem sibi habendi”. 
4. O Magistrado, por sua vez, discordou do arquivamento. Argumentou que “os fatos apurados parecem assumir relevância 
penal, pois configuram, em tese, o crime contra a liberdade individual (sequestro, art. 148) e/ou contra o patrimônio (roubo, art. 
157; extorsão, art. 158; extorsão mediante sequestro, art. 159). E concluiu dizendo que “os fatos graves apurados nestes autos 
não podem ser premiados com a impunidade fomentadora de práticas semelhantes que, infelizmente, tem se tornado rotina”. 
5. Ao aportarem nesta Câmara, o Relator diligenciou no sentido de ouvir, como é praxe neste Colegiado, o que tinha a dizer a 6ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, tendo aquele órgão exarado parecer antropológico que 
concluiu “que as atitudes relacionadas ao pretenso roubo do veículo tendem a ter um significado político coletivo e não uma 
manifestação individual. (...) o que parece ter ocorrido foi uma série de ações na forma de protesto, tendo as mulheres como 
protagonistas, que decorreram da omissão no transporte e que quase resultou no óbito de uma paciente. Ou seja, o ocorrido 
rompe com a estrutura de apreensão dos objetos e mercadorias, o que intensifica a denotação de ações dotadas de um significado 
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estritamente político. Os valores vinculados ao ocorrido tendem a atrelar-se claramente com uma mensagem de protesto, uma 
demonstração de força política e fiscalização do grupo frente à má prestação de saúde pelo Distrito Sanitário Especial Kayapó. 
Dessa forma, do ponto de vista kayapó, retirar provisoriamente o objeto da FUNASA que mais agrega valor à prestação de saúde 
poderia provocar maior empenho na prestação do serviço, pois demonstra a razoabilidade em protestar por uma prestação de 
saúde mais eficaz. (…) Portanto, (...) do ponto de vista antropológico, não há de se interpretar uma tentativa de apropriação 
individual dos objetos, pois este não tende a ser um fator de diferenciação estética para o grupo, tendo os fatos que ensejaram 
este processo, um caráter estritamente vinculado a um protesto político, que busca simplesmente melhorar a execução da 
'mercadoria' que é a prestação de saúde básica.” 
6. Concordando com a argumentação exposta pelo MM. Juiz Federal, voto pela não homologação do arquivamento e designação 
de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal 

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

 
139. Processo : 5001008-13.2013.4.04.7116 Voto: 9933/2013 Origem: VF – CRUZ ALTA/RS 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Voto- vista : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 125/2013 
 Ementa  PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIMES CONTRA HONRA DE JUIZ MILITAR COMETIDOS POR MEIO DA 

REDE SOCIAL FACEBOOK. MPF: ARQUIVAMENTO. JUIZ FEDERAL: NÃO HOMOLOGAÇÃO (CPP, ART. 28 
C/C O ART. 62-IV DA LC 75/93). PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar possíveis crimes contra honra praticados contra Juiz 
Militar, por meio da rede social facebook. 
2. O Procurador da República por não vislumbrar indícios de crime promoveu o arquivou do procedimento. 
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. O arquivamento no atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido se existente demonstração 
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade, sem a qual impõe-se a 
propositura de ação penal, reservando-se à instrução processual o debate mais aprofundado das questões pertinentes, 
sob o crivo do contraditório. 
4. No caso, pelo que consta dos autos, não foram efetuadas sequer as oitivas dos envolvidos. 
5. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal 
poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de 
forma segura, o arquivamento do processo. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. 
 
140. Processo : 0006710-14.2009.4.03.6107 Voto: 7277/2013 Origem: 7º VF ARAÇATUBA/SP 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Voto- vista : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 121/2013 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. PORTE IRREGULAR DE 05 (CINCO) MIRAS TELESCÓPICAS (LEI Nº 10.826/2003, ART. 16). 

MPF: ARQUIVAMENTO (PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE). JUÍZA FEDERAL: NÃO HOMOLOGAÇÃO (CPP, 
ART. 28 C/C O ART. 62-IV DA LC Nº 75/93). NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO EXÉRCITO PARA IMPORTAÇÃO 
DAS LUNETAS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o porte irregular de 05 (cinco) miras telescópicas, tipificado no art. 16 da 
Lei nº 10.826/2003. 
2. O Procurador da República oficiante arquivou o inquérito policial com base no princípio da proporcionalidade (ou proibição do 
excesso). A Juíza Federal não homologou o arquivamento e remeteu os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos 
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93. 
4. O porte de lunetas, sem apreensão da arma em que pode ser acoplada tipifica a conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 
(“possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, 
remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem 
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”). 
3. Assim, presentes indícios de autoria e prova da materialidade, o arquivamento mostra-se prematuro, porquanto, inexistente 
demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa, impõe-se a propositura de ação penal, reservando-se à 
instrução processual o debate mais aprofundado das questões pertinentes, sob o crivo do contraditório. 
4. Prosseguimento da persecução penal quanto ao crime de importação irregular de miras telescópicas. 

 Decisão : Após melhor analisar os autos, adiro ao voto apresentado pela il. Relatora, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, razão pela qual voto 
pela designação de outro Membro para prosseguir na persecução penal. 

 
141. Processo : 0010385-24.2013.4.05.8100 Voto: 7880/2013 Origem: 11º VF/CE 
 Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
 Voto- vista : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 122/2013 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 

171, § 3º). SAQUE DE 23 PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIENCIÁRIO APÓS OBITO DA TITULAR. MPF: 
ARQUIVAMENTO FUNDADO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. JUIZ 
FEDERAL: NÃO HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV). SIGNIFICATIVA 
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LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apuração da prática do crime tipificado no art. 171, §3º do 
Código Penal, diante da constatação de fraude no recebimento de benefício previdenciário, após a morte da titular, o que teria 
gerado um prejuízo ao INSS no aporte atualizado de R$ 11.196,69. 
2. O Procurador da República oficiante arquivou o procedimento, entendendo aplicar-se ao caso o princípio da insignificância e 
por ausência de indícios de autoria. O 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 da LC nº 75/93. 

3. Apesar da inexistência de previsão legal, a jurisprudência pátria tem admitido a descriminalização de conduta por 
aplicação do princípio da insignificância, consideradas as circunstâncias do caso concreto, exigindo, para tanto, o 
atendimento de determinados critérios, consoante bem delineado no julgado do Supremo Tribunal Federal, de relatoria 
do Ministro Celso de Melo, HC 101074/SP. 

4. No caso, não se mostra razoável a aplicação do princípio da bagatela dada a relevância do bem jurídico protegido porquanto não 
se trata de patrimônio particular, mas sim, da coletividade de trabalhadores. A tutela jurídica não é apenas a integridade do erário, 
também se busca a proteção da confiabilidade das relações entre o Estado e a sociedade e sua subsistência. 
5. Necessidade de aprofundamento das investigações para elucidação da autoria. 

6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

 Decisão : Após melhor analisar os autos, adiro ao voto apresentado pela il. Relatora, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, razão pela qual voto 
pela designação de outro Membro para prosseguir na persecução penal. 

 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 
142. Processo : 0000883-62.2008.4.03.6105 Voto: 10614/2013 Origem: 9º VF CAMPINAS/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC N.º 75/93. RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM 

AUTORIZAÇÃO. ILÍCITO PENAL. DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES DO ART. 183 DA LEI 9.472/97 E O ART. 70 DA 
LEI 4.117/62. MPF: ARQUIVAMENTO PELA PRESCRIÇÃO CONSIDERADA A PENA DO CRIME DO ART. 70 DA LEI 
4.117. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DO ART. 183 DA LEI 9.472/97. NÃO OCORRÊNCIA DA 
PRESCRIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar a exploração não autorizada do espectro de radiofrequência. 
2. O il. Procurador da República oficiante, conferindo aos fatos a capitulação jurídica do crime previsto no art. 70 da Lei 4.117/62, 
entendeu pela ocorrência da prescrição, já que decorridos mais de 4 anos da data dos fatos, ocorridos em 2007. 
3. O MM. Juiz Federal conferiu nova capitulação jurídica ao fato narrado, enquadrando-o no art. 183 da Lei nº 9.472/97, e, assim, 
rejeitou a ocorrência da prescrição. Remessa à 2ª CCR/MPF, a fim de que se manifeste quanto à capitulação dos fatos. 
4. Conduta subsume-se ao art. 183 da Lei nº 9.472/97. Precedentes STF (Informativo 583) e STJ (AgRg no HC 258842/SP, 
Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta Turma, DJe 30/08/2013). Não ocorrência da prescrição 
punitiva. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
143. Processo : 0005557-10.2012.4.03.6181 Voto: 10363/2013 Origem: 9ª VF CRIMINAL/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, § 3º DO CÓDIGO PENAL. 

ADULTERAÇÃO DE CHEQUE DE CORRENTISTA DA CEF. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C O 
ART. 62-IV DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO PARQUET 
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Suposto crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal, previsto no art. 171, § 3° do Código Penal, consistente no 
depósito de um cheque, no valor de R$ 1.800,00, indevidamente compensado em favor de correntistas do Banco Bradesco. 
2. O Procurador da República oficiante arquivou o inquérito policial, ante a impossibilidade de obtenção do original do cheque 
fraudado, restando inviabilizada a realização de perícia para comprovar a materialidade do crime. 
3. O Juiz Federal não homologou o arquivamento por considerar que “o ofício de fls. 38, elaborado pelo Banco Bradesco, 
identifica a conta beneficiada pelo depósito do cheque fraudado, bem com a sua titularidade. Portanto, além da perícia não ser 
elemento essencial para a demonstração da materialidade do delito, há ainda possibilidade de realização de diligências 
tendentes à identificação da autoria, não estando concluídas as investigações”. 
4. O arquivamento no atual estágio da persecução criminal apenas seria admitido se existente demonstração inequívoca, segura e 
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade, sem a qual impõe-se a propositura de ação penal, 
reservando-se à instrução processual o debate mais aprofundado das questões pertinentes, sob o crivo do contraditório. 
5. A ausência de perícia na cártula não inviabiliza o prosseguimento da persecução penal. Precedentes do C. STJ: HC 
124.908/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 11/04/2012; HC 37.024/BA, Rel. Ministro PAULO MEDINA, DJ 
21/11/2005. Precedente da 2ª CCR: Processo nº 0007101-33.2012.4.03.6181, relatora Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, julgado 
em 19.8.2013, sessão 582, unânime. 
6. No caso, o arquivamento que se afigura inadequado e prematuro diante da necessidade de investigação mais aprofundada dos 
fatos. 
7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 
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 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 

Barbosa Silva.  
 
144. Processo : 0006106-36.2012.4.013801 Voto: 10368/2013 Origem: VF - MURIAÉ/MG 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FRAUDE EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL. CP, ART. 358. MPF: 

PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELA PRESCRIÇÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 
75/93, ART. 62, INC. IV. EXISTÊNCIA NO APURATÓRIO, CONTUDO, DE INDÍCIOS DE OUTRAS INFRAÇÕES 
PENAIS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO QUANTO A 
SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, §2º, INCISO I) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 
358). Consta dos autos que os investigados induziram oficial de justiça em erro, nomeando bens à penhora (30 cabeças de gado) 
que não existiam, frustrando a entrega dos bens aos arrematante. 
2. O il. Procurador da República oficiante requereu o arquivamento dos autos pela ocorrência da extinção da punibilidade pela 
prescrição, porque o delito se consumou em 4.2.2009 e como a pena máxima em abstrato é de 1 ano (CP, art. 358), a prescrição 
da pretensão punitiva ocorreu em 4.2.2013 (4 anos; CP, art. 109, V). 
3. O MM. Juízo Federal da Subseção Judiciária de Muriaé/MG, ao discordar do representante do Parquet, consignou a possível 
ocorrência dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e estelionato (CP, art. 171, §2º, inciso I). Remessa dos autos à 2ª 
CCR, nos termos do art. 28, do CPP, c/c o art. 62, inciso IV, da LC 75/93. 
4. Observa-se, por outro lado, a existência de indícios da prática dos delitos de estelionato e falsidade ideológica que merecem 
ser melhor apurados, mesmo porque não foram objeto da promoção de arquivamento. 
5. Insistência no arquivamento quanto ao crime de fraude em arrematação judicial. Designação de outro Membro do MPF para 
prosseguir na persecução penal no tocante à eventual prática dos crime de falsidade ideológica e estelionato. 

 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 : 0027332-66.2013.4.01.3800 Voto: 10373/2013 Origem: 9ª VF/MG 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : AÇÃO PENAL. CRIMES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: NÃO OFERECIMENTO DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI N. 9.099/95, ART. 89). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. (CPP, 
ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). PRESSUPOSTOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 696 DO STF. 
CONHECIMENTO DA REMESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. BENEFÍCIO QUE NÃO TRADUZ DIREITO 
SUBJETIVO DO RÉU. INSISTÊNCIA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 
1. Trata-se de ação penal que versa sobre a prática dos crimes de contrabando e descaminho, em face da internalização, de forma 
clandestina, de produtos estrangeiros desacompanhados da devida documentação fiscal (diversos produtos de informática e 
eletrônicos em geral, perfumes e 8 pacotes de cigarros de origem paraguaia). 
2. O il. Procurador da República oficiante, ao oferecer a denúncia, deixou de propor a suspensão condicional do processo a que 
se refere o art. 89 da Lei n. 9.099/95, quanto a um dos corréus, por entender inexistente o requisito objetivo previsto na 
legislação de regência. O MM. Juízo Federal, no entanto, reconheceu ser o caso de oferecimento da proposta de suspensão 
condicional do processo. Por esta razão, determinou a remessa dos autos a esta 2ª Câmara, em analogia ao artigo 28 do CPP. 
3. Preliminarmente, registre-se que esta 2ª CCR tem se manifestado no sentido de que a remessa dos autos não deve ser 
conhecida quando já houver oferecimento de denúncia, exceto nos casos em que a discussão se relacionar à existência dos 
pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. 
No caso dos autos, verifica-se que o conhecimento da remessa é medida que se impõe, já que o objeto da questão envolve a 
análise de pressuposto objetivo. 
4. No mérito, tem-se que assiste razão ao Procurador da República pois um dos pressupostos previstos na Lei n. 9.099/95 - que o 
acusado não esteja sendo processado – não restou atendido, por constar outra ação penal em curso contra o réu, consoante se 
depreende da consulta à página eletrônica do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que pese não ter sido juntada 
certidão de antecedentes criminais expedida pela Justiça Estadual. 
5. Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido em várias oportunidades que “O benefício da 
suspensão condicional do processo não traduz direito subjetivo do acusado” (STF, HC 84342 / RJ, 1ª Turma, relator Ministro 
Carlos Britto, 23/06/2006) 
6. Insistência no oferecimento da denúncia. 

 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 : 5017657-10.2013.4.04.7001 Voto: 10377/2013 Origem: 5ª VF - LONDRINA/PR 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. ART. 28, DO CPP, C/C O ART. 62, IV, DA LC 75/93. DESCAMINHO. TRIBUTOS NÃO-

RECOLHIDOS ESTIMADOS EM VALOR ABAIXO DO PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. 
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. 
1. Representação Fiscal para Fins Penais instaurada para apurar a prática, em tese, do crime de descaminho (art. 334 do Código 
Penal). Tributos não-recolhidos estimados em R$ 6.487,17, valor abaixo do previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002. 
2. O il. Procurador da República entendeu ser caso de aplicação do princípio da insignificância e pediu o arquivamento dos 
autos. O MM. Juiz Federal se insurgiu contra o pedido de arquivamento, com base em precedente do C. STF. 
3. Análise do pedido de arquivamento encaminhada à 2ª CCR, nos termos do art. 62, inciso IV, da LC 75/93. 
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4. Reiteração de conduta que afasta a aplicação do princípio da insignificância. 
5. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Fato que não se revela penalmente irrelevante. Precedentes do C. 
STJ. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
147. Processo : 0000933-79.2013.4.03.6116 Voto: 10378/2013 Origem: 1ª VF – ASSIS/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ESTELIONATO POR VIA JUDICIAL (ART. 171, §3º). MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV). 
INEXISTÊNCIA DO EMPREGO DE MEIO FRAUDULENTO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato por via 
judicial, que resultou na concessão dos benefícios de auxílio – doença (15.4.2003 a 3.12.2004) e aposentadoria por invalidez 
(17.2.2005 a 30.4.2007) à beneficiário que apresentava invalidez anterior à condição de beneficiário. 
2. Consta dos autos que a aposentadoria por invalidez foi concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 
observância à decisão judicial proferida em ação ordinária. Revendo os autos administrativos, o INSS apurou que a data do início 
da incapacidade não ocorreu em 15.4.2003, mas em 30.7.2000, antes da filiação do investigado à Previdência Social, que ocorreu 
em 9.2002. 
3. Concluiu o magistrado de primeiro grau em ação ajuizada pelo investigado para restabelecimento da aposentadoria por 
invalidez, não devolução dos valores recebidos e fixação de indenização por danos morais, pendente o julgamento do recurso de 
apelação, que o valor de R$ 73.514,34 foi indevidamente pago pelo INSS, devendo ser restituído, ao argumento de que à época 
da invalidez o investigado não detinha a condição de beneficiário. 
4. O il. Procurador da República oficiante requereu o arquivamento dos autos, por ausência de indício de fraude, mas expectativa 
lícita, decorrente do direito constitucional de ação. O MM. Juiz Federal discordou da manifestação ministerial e encaminhou os 
autos à 2ª Câmara, com fundamento no art. 28 do CPP, c/c o art. 62, IV, da LC n. 75/93. 
5. Como bem ponderou o il. Procurador da República oficiante, o laudo da perícia judicial determinada no curso da ação 
ordinária - que reconheceu o direito ao benefício da aposentadoria por invalidez e realizada em 26.9.2005 -, “constatou que as 
atividades laborativas haviam sido abandonadas há cinco anos (fls. 169/172). Acrescente-se que, ao prestar declarações em 
Juízo, o próprio investigado reconheceu ter se tornado incapaz para o exercício de atividades laborativas em 2000, relatando 
que as dificuldades se iniciaram em 1993, quando ainda trabalhava com registro em CTPS” e “no caso em apreço, não foram 
apresentados documentos inidôneos ou feitas afirmações falsas pelo autor...”. 
6. Indemonstrada a indução ou manutenção de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, 
consoante prevê o art. 171, do Código Penal, tratando-se, portanto, de conduta atípica. 
7. Insistência no arquivamento. 

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

 
148. Processo : 0001084-02.2008.4.05.8400 Voto: 10380/2013 Origem: 14ª VF - SJ/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE PECULATO – IMPRÓPRIO (CP, ART. 312, §1º). INDÍCIOS DA 

MATERIALIDADE DELITIVA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de requisição do Ministério Público Federal para apurar supostas 
irregularidades detectadas no âmbito de processo administrativo, que tramitou na Promotoria de Defesa do Patrimônio 
Público, em licitações realizadas pela CODERN – Companhia de Docas do Estado do Rio Grande do Norte, que 
envolveu recursos de origem federal e prestação de contas sujeita à fiscalização do Ministério dos Transportes. 
2. As irregularidades apuradas situam-se na aquisição de defensas para o Porto de Natal/RN, realizada através de 
licitação na modalidade concorrência de número 035/98. Quanto à possível prática de crime licitatório (Lei n.º 
8.666/93, art. 89) e de formação de quadrilha (CP, art. 288) o arquivamento restou homologado pelo MM. Juízo 
Federal, pendente a análise do delito de peculato (CP, art. 312, §1º). 
3. O il. Procurador da República oficiante se pronunciou pelo arquivamento dos autos, “primeiro por não ter ficado 
suficientemente demonstrado o sobrepreço das defensas adquiridas no porto de Natal/RN...; segundo, pela prescrição 
da pretensão punitiva pela eventual prática dos crimes licitatórios e de quadrilha em reação a ambas contratações e, 
terceiro, pela prescrição da pretensão punitiva virtual no tocante ao crime de peculato, considerando a pena máxima 
que certamente seria aplicada, em caso de condenação, aos agentes da CODERN e eventuais beneficiários da prática 
delituosa.”  
4. O MM. Juízo Federal discordou do arquivamento quanto ao delito de peculato (CP, art. 312, §1º), aduzindo que o 
Tribunal de Contas da União (TCU) também vislumbrou indícios de apropriação de recursos do convênio e, apesar de 
esclarecer, em segunda manifestação, não ser possível concluir convincentemente pelo sobrepreço das defensas pelo 
método comparativo empregado pela Polícia Federal, deve-se dar prosseguimento à persecução penal, considerando 
que a manifestação anterior do TCU apontou fortes elementos indicativos de que as defensas foram adquiridas com 
sobrepreço, o que também está em consonância com o Laudo Pericial nº 1321/2009, complementado pelo Laudo nº 
874/2010, ambos certificando que o critério comparativo usado para aferir a discrepância entre as defensas adquiridas 
para o Porto de Natal/RN e para o Porto de Itajaí/SC (utilizado este último como parâmetro) é sim possível de 
utilização, sendo adequado para cotejar os preços da aquisição das defensas com as suas especificações em ambos os 
casos. 
5. Depreende-se da detida análise dos autos que no processo licitatório de 10/1998, que comprou defensas para o Porto 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 146 
 

de Natal/RN, que suportavam energia de atracação de 40 t x m, foi pago por defensa o valor de R$ 81.333,33 e dois 
anos depois, em dezembro/2000, no processo licitatório para compra de defensas para o Porto de Itajaí/SC, que suporta 
uma energia de atracação maior – 44,6 t x m – foi pago o valor de R$ 54.770,00. O valor superfaturado atualizado até 
julho/2009, como consta do Laudo Pericial nº 1321/2009, é de R$ 2.898.492,41. 
6. Como bem ponderou o MM. Juízo Federal, “o julgamento proferido pelo Tribunal de Contas não é vinculativo para 
a esfera penal, podendo esse magistrado entender de modo contrário quando houver elementos suficientes para 
infirmar as conclusões ali expostas ou pelo menos para retirar, ainda que parcialmente, a plausibilidade dos seus 
pareceres. Nesse prisma, existindo elementos de que os preços estavam sendo superfaturados, deve viger nessa fase 
pré-processual a interpretação que melhor atenda aos interesses da sociedade, que no caso só pode ser a investigação 
e denúncia pela prática de um crime que pode ter lesado consideravelmente o patrimônio público, com desvio de 
recursos públicos de mais de um milhão de reais.” 
7. Vale ressaltar que o TCU também vislumbrou indícios de apropriação de recursos do convênio, o que pode ter se 
dado eventualmente por agentes da CODERN, complacentes com tais irregularidades, e pelos sócios da empresa 
licitante vencedora e das demais concorrentes, que podem ter se aliado para não concorrerem na disputa, até mesmo 
acertando previamente os valores das propostas e levando a escolha da empresa que efetivamente venceu a licitação. 
Tais fatos podem caracterizar o crime de peculato impróprio (art. 312, §1º, do CP), sendo possível o reconhecimento 
de coautoria por ser a elementar de agente público extensível aos demais agentes. 
8. No mais, inadmissível o reconhecimento da prescrição virtual como pretende o órgão ministerial, consoante dispõe a 
S. 438/STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em 
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” 
9. Logo, o encerramento das investigações no atual estágio da persecução criminal apenas seria admitido se existente 
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade, sem a 
qual impõe-se a propositura de ação penal, reservando-se à instrução processual o debate mais aprofundado das 
questões pertinentes, sob o crivo do contraditório. 
10. Presentes indícios da materialidade delitiva, deve-se dar prosseguimento à persecução penal. 
11. 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.  

 
149. Processo : 0000194.89.2009.6.19.0149 Voto: 10383/2013 Origem: 149º ZONA ELEITORAL GUAPIMIRIM/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : AÇÃO PENAL. CRIME ELEITORAL (CE, ART. 290). INDUZIR ALGUÉM A SE INSCREVER FRAUDULENTAMENTE 

COMO ELEITOR. MPF: NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI N. 9.099/95, ART. 
89) E TRANSAÇÃO PENAL (LEI N. 9.099/95, ART. 76, III) . DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. (CPP, ART. 28 C/C LC 
75/93, ART. 62, IV). PRESSUPOSTOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 696 DO STF. CONHECIMENTO DA 
REMESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. BENEFÍCIO QUE NÃO TRADUZ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. 
INSISTÊNCIA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 
1. Trata-se de ação penal instaurada para apurar a ocorrência de crime eleitoral previsto no art. 290, do Código Eleitoral. Esquema 
de fraude para transferência de títulos de eleitor, com escopo de obtenção de votos. 
2. O il. Procurador da República oficiante, ao oferecer a denúncia, deixou de propor as medidas despenalizadoras da Lei n. 
9.099/95, por entender inexistente o requisito subjetivo previsto na legislação de regência. O Juiz de Direito, no entanto, 
reconheceu ser o caso de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ou de transação penal. Por esta razão, 
determinou a remessa dos autos a esta 2ª Câmara, em analogia ao artigo 28 do CPP. 
3. Preliminarmente, registre-se que esta 2ª CCR tem se manifestado no sentido de que a remessa dos autos não deve ser conhecida 
quando já houver oferecimento de denúncia, exceto nos casos em que a discussão se relacionar à existência dos pressupostos legais 
permissivos da suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, 
verifica-se que o conhecimento da remessa é medida que se impõe, já que o objeto da questão envolve a análise de pressuposto 
objetivo. 
4. No mérito, tem-se que assiste razão ao Procurador da República pois um dos pressupostos previstos na Lei n. 9099/95 - que o 
acusado não esteja sendo processado – não restou atendido, por constar outra ação penal em curso contra o réu. 
5. Acresça-se o fato de, no curso desse processo, o investigado vir a ser processado pela prática de outro crime eleitoral, não sendo 
isso favorável à concessão do benefício da transação penal, pelo não implemento do requisito subjetivo insculpido no art. 76, III, 
do CP. 
6. Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido em várias oportunidades que “O benefício da 
suspensão condicional do processo não traduz direito subjetivo do acusado” (STF, HC 84342 / RJ, 1ª Turma, relator Ministro 
Carlos Britto, 23/06/2006) 
7. Insistência no oferecimento da denúncia. 

 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 : JF/CE-INQ-2009.81.00.008919-8 (IPL 554/2009) Voto: 10385/2013 Origem: 11º VF/CE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

PREVIDENCIÁRIA (CP, art. 168-A, § 1º, I). ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 11.960/2009. 
EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE 
ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar suposto crime de apropriação indébita previdenciária, figurando 
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como investigado o Prefeito do Município de Mulungu/CE. 
2. O Procurador Regional da República oficiante requereu o arquivamento do Inquérito Policial, levando em consideração que os 
débitos apurados foram incluídos no parcelamento especial da Lei nº 11.960/2009. 
3. O Magistrado processante, por sua vez, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o parcelamento do débito tributário antes 
do recebimento da denúncia implica tão somente na suspensão da pretensão punitiva estatal. 
4. O fato de o crédito estar devidamente incluído no regime especial de parcelamento deve ser equiparado ao pagamento, para fins 
de extinção da punibilidade, tendo em vista que o débito existente será inexoravelmente quitado ao longo do tempo. Eventual 
inadimplência, decorrente da falta de pagamento na data do vencimento, será sanada por meio da retenção direta do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), conforme estabelece o art. 96, § 4º, da Lei nº 11.196/2005. 
5. 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.  

 
151. Processo : 0004096-31.2012.4.03.6107 Voto: 10381/2013 Origem: 2º VF - ARAÇATUBA/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342 DO CP. POTENCIALIDADE LESIVA DO 

DEPOIMENTO PRESTADO. RETRATAÇÃO APÓS A SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de falso testemunho, capitulado no art. 
342 do Código Penal. Testemunhos perante a Justiça do Trabalho. Divergência sobre quem batia o ponto. Fato 
juridicamente relevante para se auferir o tempo de intervalo intrajornada. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender não haver justa causa para a 
persecução penal, ressaltando que a mera divergência entre testemunhos, por si só, não induz o falso, pois para sua 
caracterização seriam necessários o conhecimento inequívoco do fato ou de sua inexistência e a intenção deliberada de 
alterar a verdade sobre esse conhecimento. 
3. Discordância do Juiz Federal, entendendo que os argumentos trazidos pelo il. Procurador da República dizem respeito 
ao mérito da persecução penal, devendo ser analisados à luz das provas a serem produzidas durante a instrução penal, sob 
o crivo do contraditório. 
4. Retratação do depoimento em sede de inquérito policial, após sentença no processo no qual foi proferido o falso. A 
retratação, como causa de extinção da punibilidade, deve ser realizada antes da sentença e no próprio processo no qual a 
informação inverídica foi feita. Precedente STJ (RHC 33350/RS, Min Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 14/10/2013) 
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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva.  

 
152. Processo : JF-RN-0002388-60.2013.4.05.8400-IP (00151/2012) Voto: 10374/2013 Origem: 14º VF/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ART. 317 §1º) E ATIVA (CP, ART. 333). MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, INC. IV). 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF. 
1. Trata-se de inquérito policial, instaurado a partir de denúncia anônima, visando apurar a ocorrência dos crimes de corrupção 
passiva e ativa, imputados a servidor público federal e particular, respectivamente. Servidor da Receita Federal que teria facilitado 
a entrada de pessoa estrangeira no país com grande quantia em dinheiro não declarado, mediante promessa de entrega de bem 
imóvel. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que inexistem indícios da materialidade delitiva. 
Discordância do Magistrado. 

3. O contexto probatório denota a existência de indícios da autoria e da materialidade delitivas, sobretudo em razão de 
nos autos haver a confirmação de negócio jurídico (atípico) entre os investigados envolvendo um imóvel. 
4. Há notícia explicita, ainda, de que o cidadão português se encontra preso provisoriamente em virtude de investigações 
envolvendo os crimes contra a ordem tributária, o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. 
5. Observa-se que o conteúdo probatório dos autos se deve, quase que inteiramente, a provas obtidas em outro processo 
envolvendo o cidadão português, o qual possuía objeto investigatório diverso. Diligências pendentes em relação a 
apuração da conduta do servidor público federal.5. O arquivamento no atual estágio da persecução criminal só seria 
admitido se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da 
punibilidade, sem a qual se impõe a propositura de ação penal, reservando-se à instrução processual o debate mais 
aprofundado das questões pertinentes, sob o crivo do contraditório. 

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.  

 
153. Processo : 0030227-34.2012.4.01.3800 Voto: 10371/2013 Origem: 11º VF/MG 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA CRIME. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA ART. 168-A DO 

CÓDIGO PENAL. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MPF: PEDIDO 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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DE ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA, HAJA VISTA A 
NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DA PRETENÇÃO 
PUNITIVA. DISCORDANCIA DO JUIZ. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. TEXTO 
EXPRESSO EM LEI. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 
MPF. 
1. Trata-se de notícia crime, para apurar a prescrição do suposto crime de apropriação indébita previdenciária ( CP, art. 
168-A). 
2. O Procurador da República oficiante entendeu operada a prescrição da pretensão punitiva estatal entendendo que o 
parcelamento de débito tributário, por si só, não suspende a prescrição, havendo necessidade de pronunciamento judicial 
específico. Discordância do Juiz. 
3. O parcelamento do débito tributário, suspende a pretensão punitiva estatal, não havendo necessidade de 
pronunciamento judicial quanto a circunstância já definida em lei. Precedentes: STF - HC 90591/SP; Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence; DJ: 27/04/2007; STJ - HC 103.307/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
QUINTA TURMA, DJe 02/03/2009. 
4. Voto pela designação de outro membro do Ministério Público Federal para acompanhamento do feito. 

 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 : 0005106-13.2012.4.01.3603 Voto: 10545/2013 Origem: 2ª VF e FEF ADJUNTO -SINOP/MT 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 

171, §3º, DO CP). ARQUIVAMENTO INDIRETO. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A, 
CP). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28, C/C O ART. 62, IV, LC 75/93). O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO NÃO 
RECOLHIDA É INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00). 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crime dos crimes de estelionato e sonegação de contribuição 
previdenciária (CP, arts. 171, §3º e 337-A), praticados por empregada e representante de empresa do ramo alimentício, em razão de 
terem simulado uma dispensa trabalhista visando o recebimento indevido de parcelas de seguro desemprego e o não recolhimento 
de contribuições previdenciárias. 
2. O il. Procurador da República oficiante ofereceu denúncia, imputando às investigadas, a prática do crime de estelionato. Deixou 
de denunciá-las pela prática do crime do art. 337-A, do CP, tendo em vista que o valor da contribuição previdenciária suprimido é 
de R$ 2.260,84, inferior, portanto, ao valor de R$ 10.000,00 fixado no art. 20, da Lei n.º 10.522/02. Recebida a denúncia quanto ao 
delito do art. 171, §3º, do CP, o MM. Juízo Federal discordou do arquivamento indireto. 
3. É entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema em exame – sonegação de contribuição previdenciária, art. 
337-A, do CP – que se aplica o princípio da insignificância, quando se tratar de valor inferior ao patamar de R$ 10.000,00. 
4. Neste diapasão, leciona a jurisprudência: A Lei 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os débitos 
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários. Assim, não 
há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho e de apropriação ou sonegação de contribuição 
previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos, quando o valor 
do débito não for superior R$ 10.000,00 (dez mil reais). (STJ - AgRg no REsp 1389169/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,DJe 04/11/2013; AgRg no REsp 1024828/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, DJe 10/05/2012). 
6. Insistência no arquivamento. 

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

 
155. Processo : 5003200-64.2013.4.04.7003 (IPL 0462/2010) Voto: 10472/2013 Origem: VF - MARINGÁ/PR 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. SUPOSTA FALSIDADE 

DOCUMENTAL E CRIMES DE RESPONSABILIDADE (DL Nº 201/67). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Representação criminal. Supostas irregularidades na obtenção de verbas advindas do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) do Governo Federal. Fatos narrados que configurariam falsidade documental e o crime de 
responsabilidade, tipificado no art. 1°, incisos III e IV do Decreto-Lei n° 201/67. 
2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de indícios mínimos da materialidade e autoria delitivas. 
Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da 
LC 75/93. 
3. Diversas diligências efetuadas. A atenta leitura do Plano de Trabalho proposto pela Prefeitura de Maringá-PR ao 
Ministério das Cidades, bem como do relatório feito pela Unidade de Inteligência da Delegacia de Policia Federal de 
Maringá, que realizou vistoria in loco, e da Nota Técnica elaborada pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério 
das Cidades, corroborados pela informação prestada pela Caixa Econômica Federal, além das diversas testemunhas 
ouvidas, não apontam indícios de conduta criminosa que justifiquem o prosseguimento das investigações. 
4. Insistência no arquivamento. 

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

 
156. Processo : 0000059-58.2013.4.01.3818 Voto:10661 /2013 Origem: VF - UNAÍ/MG 
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 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. MPF: EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, IV). CRIME 
DE AMEAÇA CONTRA MÉDICO-PERITO DO INSS. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. PRESCRIÇÃO. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de ameaça (CP, art. 147). A vítima é médico-
perito do INSS, e após ser ameaçado na data de 6.12.2011 – registrada a ameaça em ligação telefônica – fez registro de 
ocorrência no Departamento de Polícia Federal na data de 16.12.2011. 
2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que não havia nos autos 
“documento a ser compreendido como representação propriamente dita”, e como superado o lapso temporal de 6 
meses, previsto no art. 38, da CPP, pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição (CP, art. 
107, inciso IV). O MM. Juiz Federal, por sua vez, discordou do pleito ministerial, ao argumento de que a 
representação, condição de procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública condicionada, “prescinde de 
rigores formais, bastando inequívoca manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no sentido de 
que se promova a responsabilidade penal do agente, como evidenciado, in casu, com a notitia criminis levada à 
autoridade policial, materializada no boletim de ocorrência.” 
3. Assiste razão ao magistrado, data venia. A vítima se dirigiu ao DPF e fez registro do ocorrido, com a comunicação 
da ameaça contra sua vida, legitimando assim, a investigação pela autoridade policial e prosseguimento na persecução 
penal pelo Ministério Público. Precedentes: STF - HC 80618, Relator: Min. CELSO DE MELLO, DJe 26-09-2011; 
STJ - HC 101.742/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/08/2011). 
4.Considerando que o delito foi praticado em 6.12.2011 e a pena máxima para o crime de ameaça é inferior a um ano, 
a prescrição somente ocorrerá em 3 anos (CP, art. 109, inciso VI) – 6.12.2014. Ausente, portanto, prescrição da 
pretensão punitiva. 
5. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
157. Processo : 0004045-69.2010.4.05.8100 (0470/2010) (confidencial) Voto: 10656/2013 Origem: 11ª VF/CE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS PORNOGRÁFICAS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI N. 8.069/90, ARTS. 241 E 244-A). MPF: ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, IV). ESGOTAMENTO DAS 
DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APURAR A AUTORIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 241 e 244-A, da Lei n.º 
8.060/90, diante da denúncia de utilização de perfil existente em site de relacionamento, para divulgar imagens 
pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. 
2. O il. Procurador da República oficiente promoveu o encerramento das investigações, por vislumbrar o esgotamento 
das diligências para apurar a autoria delitiva. O MM. Juízo Federal discordou do arquivamento apontado a 
possibilidade de oitiva dos servidores que trabalham na empresa prestadora de serviços de internet localizada no 
Estado do Ceará. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28, do CPP, c/c o art. 62, inciso IV, da LC 75/93. 
3. In casu, há razões suficientes para homologação do arquivamento, devendo prevalecer os fundamentos invocados 
pelo il. Procurador da República oficiante, que providenciou várias diligências, sem alcançar o mínimo indício de 
autoria. 
4. Ressalta-se, por oportuno, que após o deferimento de quebra de sigilo telemático, logrou-se alcançar um endereço 
“IP” (internet protocol), que levou à uma empresa prestadora de serviços de internet, localizada no Estado do Ceará, 
contudo, diante dos esclarecimentos prestadas, foi possível concluir que referido “IP” está vinculado a um servidor 
PROXY, sendo por esse motivo inviável determinar qual usuário teria se utilizado da rede para fazer as postagens 
criminosas, pois não é gerado qualquer registro de acesso dos clientes. Prejudicada a identificação do autor do crime 
através do “IP”, restou como meio de diligência a pesquisa do criador do e-mail usado para cadastrar o perfil 
criminoso no site de relacionamento. Em resposta, revelou-se que a conta investigada está encerrada e foi aberta a 
partir de um computador logado na Argentina. 
5. Diante das informações colhidas, percebe-se inócua a oitiva dos funcionários da empresa prestadora de serviços de 
internet localizada no Estado do Ceará, para se apurar a autoria delitiva. 
6. Insistência no arquivamento. 

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

 
158. Processo : 1.00.000.013203/2013-33 Voto: 10471/2013 Origem: 8ª VARA FEDERAL CRIMINAL SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C/C O ART. 298, 

AMBOS DO CP). MPF: NÃO ADITAMENTO DE DENÚNCIA PARA INCLUIR EVENTUAL CORRÉ E PROPOSTA DE 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO INDIRETO E 
REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DA AUTORIA 
E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 89, DA LEI 9.099/95. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA ADITAR DENÚNCIA. 
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1. Trata-se de procedimento administrativo instruído com cópia da ação penal ajuizada contra contador que teria feito uso de 
documento falso perante a Receita Federal do Brasil, denunciado pelo crime do art. 304, c/c o art. 298, ambos do Código Penal. 
2. A il. Procuradora da República oficiante deixou de denunciar coautora, por entender frágeis os indícios de autoria; e propôs a 
suspensão condicional do processo quanto ao denunciado, por entender preenchidos os requisitos do art. 89, da Lei n.º 8.666/93. 

3. O MM. Juiz Federal discordou do entendimento exarado pelo Parquet Federal, porque há indícios de coautoria e 
refutou a proposta de suspensão com amparo na S. 243 do STJ: “O benefício de suspensão do processo não à 
aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, 
quanto a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um 
(01) ano.”  
4. Assiste, em parte, razão ao MM. Juiz Federal e à il. Procuradora da República oficiante. Explica-se: a) Há indícios 
mínimos de coautoria de investigada que deixou de ser denunciada, a qual confirmou, em depoimento realizado no 
âmbito de inquéritos policiais diversos, ter trabalhado para o escritório do denunciado e ter com ele contratado, 
sabidamente, pessoa que dizia ter 'esquema' na receita federal para conseguir protocolizar documentos mesmo que 
neles estivesse faltando o reconhecimento de firma; b) quanto à proposta de suspensão, não há duas condutas típicas, 
como bem esclareceu o Parquet Federal, fls. 409/409v, “a imputação não é concurso de crime, mas apenas de uso de 
documentos particulares falsos, descrito no art. 304 do CP, ao qual, por remissão do próprio dispositivo, deve ser 
aplicada a pena prevista no art. 298 do CP. Ademais, considerando a teleologia de toda a conduta, a imputação é de 
um crime só, por uma única vez, ...” . 
5. Ressalta-se que o ordenamento jurídico pátrio exige para o oferecimento da denúncia indícios de autoria e prova da 
materialidade, não sendo necessário, quanto à autoria, a prova cabal de sua existência no oferecimento da denúncia, 
mas indícios que poderão levar ao conhecimento de prova suficiente da autoria, se for o caso, no curso da instrução 
criminal. Logo, presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, tratando-se de conduta típica não 
alcançada pela prescrição, há justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Nesse sentido: STJ - RHC 
38.249/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 06/12/2013; STJ. - RHC 38.261/CE, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/10/2013. 

6. Assim, deve ser proposta a suspensão condicional do processo ao denunciado por implemento dos requisitos do art. 89, da Lei 
n.º 9.099/95 ao contador denunciado e designado outro Membro do Ministério Público Federal para aditar a denúncia, 
facultando-se à il. Procuradora da República oficiante a oportunidade de prosseguir na persecução penal, se assim entender 
pertinente. 

 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 
159. Processo : 1.11.000.001104/2013-25 Voto: 8634/2013 Origem: PR/AL 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 171, CAPUT, DO CP. USO INDEVIDO DO 

NOME DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA COMETIMENTO DE ILÍCITOS. PEDIDO DE 
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA DA 
MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA. 

1. Notícia de fato instaurada para apuração da prática, em tese, do delito tipificado no art. 171, caput do Código Penal, devido à 
notícia de que escritório de advocacia, se fazendo passar pela Associação Nacional dos Servidores Públicos, estaria contatando 
servidores do Estado de Alagoas para que estes assinassem procuração visando pleitear suposto ressarcimento de tributos. Ocorre 
que, quando questionados pelo denunciante de que maneira haviam conseguido o nome e o telefone, a referida associação afirmou 
ter conseguido a lista junto ao Ministério Publico Federal de Alagoas. 
2. Embora a fraude, em princípio, afete apenas interesse particular, não cabe ao Ministério Público Federal dispor da persecução 
penal quando subsistem diligências passíveis de serem realizadas, ainda mais quando utilizado seu nome para prática de crimes. 
3. Possibilidade de envolvimento dos servidores do MPF na fraude. 
4. Voto pela não homologação do declínio de atribuições e pela 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. 

 
160. Processo : 1.29.011.000233/2013-32 Voto: 10358/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em 
razão da constatação de saques indevidos de benefício assistencial após a morte do beneficiário. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, entendendo aplicável ao caso o princípio da 
insignificância e a ausência de tempo hábil para se ultimar a persecução penal antes de operada a prescrição. 
3. Os fatos em apuração nos autos não autorizam a incidência do princípio da insignificância. Isso porque os saques indevidos do 
benefício assistencial se estenderam de abril de 2002 a agosto de 2002 totalizando a quantia de R$ 2.143,37 o que não pode ser 
considerado penalmente insignificante. 
4. Ausência de diligências pela autoridade policial. Prescrição que se opera somente em agosto de 2014, evidenciando tempo 
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hábil a persecução penal. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
161. Processo : 1.22.005.000070/2013-28 Voto: 10379/2013 Origem: PRM – MONTES CLAROS/MG 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTA 

PRÁTICA DOS CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (CP, ART. 149) E DE 
ALICIAMENTO DE TRABALHADORES (CP, ART. 207). COMPETÊNCIA QUE SE DEFINE PELA CONEXÃO 
OBJETIVA (ART. 76, II, DO CPP) E PROBATÓRIA (ART. 76, III, DO CPP). ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR 
DA REPÚBLICA SUSCITADO. 
1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 149 
(redução a condição análoga à de escravo) e 207 (aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território 
nacional), ambos do Código Penal 
2. Os fatos em apuração na PRM - Paranavaí/PR (crime do art. 149, do CP) guardam conexão objetiva e probatória 
com os fatos que dizem respeito ao crime do art. 207 do CP. 
3. Conhecimento do conflito negativo de atribuição, e, no mérito, por sua procedência, deliberando-se que a atribuição 
para prosseguir na persecução penal dos supostos fatos delituosos pertence ao Procurador da República suscitado, na 
PRM - Paranavaí/PR. 

 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 : 1.29.011.000219/2013-39 Voto: 10365/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em 
razão da constatação de saques indevidos de benefício assistencial após a morte do beneficiário. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, entendendo aplicável ao caso o princípio da 
insignificância e a ausência de tempo hábil para se ultimar a persecução penal antes de operada a prescrição. 
3. Os fatos em apuração nos autos não autorizam a incidência do princípio da insignificância. Isso porque os saques indevidos do 
benefício assistencial se estenderam de março de 2003 a outubro de 2003 totalizando a quantia de R$ 3.122,28 o que não pode 
ser considerado penalmente insignificante. 
4. Ausência de diligências pela autoridade policial. Prescrição que se opera somente em outubro de 2015, evidenciando tempo 
hábil a persecução penal. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
163. Processo : 1.34.016.000208/2013-49 Voto: 10353/2013 Origem: PRM - SOROCABA/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 62-VII DA LC Nº 75/93. CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, III). SUSCITADO: 
ATRIBUIÇÃO NO LOCAL DA SEDE DA EMPRESA. SUSCITANTE: ATRIBUIÇÃO NO LOCAL DA 
CONSUMAÇÃO DO CRIME DE DANO. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 
1. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. Divergência quanto à atribuição para 
a persecução penal no caso, em que se apura o crime de dano qualificado (CP, art. 163-III), praticado contra o 
patrimônio da União, decorrente do transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. Remessa à 2ª 
CCR/MPF nos termos do artigo 62-VII da LC nº 75/93. 
2. O Procurador da república suscitado declinou de sua atribuição sob o fundamento de que em decisão da egrégia 5º 
CCR, firmou-se o entendimento de que em tais casos a atribuição é do órgão ministerial em que estabelecida a sede da 
empresa. Discordando, o Procurador da República suscitante remeteu os autos à essa 2º CCR, argumentando que a 
competência se define pelo local da consumação do delito de acordo com o art. 70 do CPP. 
3. A competência, em regra, é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, nos exatos termos do art. 70, 
caput, do Código de Processo Penal. 
4. No caso, o investigado transitava com o veículo pela Rodovia BR-050, Km 162, no Município de Uberaba/MG, 
quando foi abordado por policiais rodoviários federais, os quais constataram que o caminhão trafegava com excesso de 
peso, razões que apontam para aquele município como sendo o local do crime. 
5. O inquérito policial deve tramitar no local em que a colheita de provas seja facilitada, medida que traz notórios 
benefícios à persecução penal. Também sob essa ótica, é de se concluir que, no caso, a colheita de provas será 
facilitada no Município de Uberaba/MG, como dito, local em que o caminhão com excesso de peso foi abordado por 
policiais rodoviários federais e que o possível dano à rodovia federal foi constatado. 
6. Cabe enfatizar que no processo coletivo, a competência para julgamento de ação civil pública é do juízo do foro do 
local do dano, nos termos do art. 2º da Lei nº 7347/85 
7. Fixação da atribuição da Procuradoria da República em Uberaba/MG para prosseguir na persecução criminal. 
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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.  
 
164. Processo : 1.29.011.000215/2013-51 Voto: 10361/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em 
razão da constatação de saques indevidos de benefício assistencial após a morte do beneficiário. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, entendendo aplicável ao caso o princípio da 
insignificância e a ausência de tempo hábil para se ultimar a persecução penal antes de operada a prescrição. 
3. Os fatos em apuração nos autos não autorizam a incidência do princípio da insignificância. Isso porque os saques indevidos do 
benefício assistencial se estenderam de outubro de 2002 a abril de 2003 totalizando a quantia de R$ 2.910,40 o que não pode ser 
considerado penalmente insignificante. 
4. Ausência de diligências pela autoridade policial. Prescrição que se opera somente em abril de 2015, evidenciando tempo hábil 
a persecução penal. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
165. Processo : 00120/2012 Voto: 10497/2013 Origem: PRM – JUIZ DE FORA/MG 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. ADULTERAÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO (CP, ART. 

272). ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA DO LOCAL EM QUE FOI ENTREGUE A CARNE BOVINA 
ADULTERADA. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado com base em notitia criminis encaminhada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, acerca do fornecimento de carnes adulteradas ao 4º Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro, localizado 
em Juiz de Fora/MG, conduta que configura, em tese, o delito de adulteração de produto alimentício (CP, art. 272), com a 
injeção de líquidos, com a redução do valor nutritivo dos alimentos. 
2. Os autos foram encaminhados, inicialmente, ao il. Procurador da República em Minas Gerais, que declinou a competência 
para à Procuradoria da República no Município de Juiz de Fora/MG. 
3. O il. Procurador da República da PRM – Juiz de Fora/MG vislumbrou a prática do crime do art. 96, II, da Lei n.º 8.666/93, 
“Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato 
dela decorrente: (…) II-vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; (...)”, considerou a 
inexistência de elementos suficientes a apontar, com precisão, onde e por quem foram realizadas as licitações das quais 
participaram as empresas investigadas e, em consequência, o local de consumação da fraudes e entendeu necessário o “completo 
deslinde dos fatos e do prosseguimento das investigações policiais, iniciadas na Superintendência Regional da Polícia Federal e 
acompanhadas pelo Excelentíssimo Procurador da República oficiante na PRMG”. Por isso suscitado o presente conflito de 
atribuições. 
4. Em que pesem os argumentos lançados pelo il. Procurador da República suscitante, os autos em exame foram instaurados para 
apurar a existência de conduta ilícita em fornecimento de carne adulterada, com o valor nutritivo reduzido, a Depósito de 
Suprimento do Exército em Juiz de Fora, não se tratando, consoante laudo pericial, de carne bovina falsificada ou deteriorada, 
portanto atípica a conduta quanto ao delito do art. 96, da Lei n.º 8.666/93, devendo-se reconhecer a prática, em tese, do delito do 
art. 272, caput, c/c o §1º, do CP: “Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a 
consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de 
qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado.” 
5. Considerando que o produto adulterado, frise-se: com o valor nutritivo reduzido, foi entregue no 4º Depósito de Suprimento 
do Exército Brasileiro, localizado em Juiz de Fora/MG, a persecução penal deve prosseguir perante a Procuradoria da República 
no Município de Juiz de Fora/MG. 
6. Atribuição do Procurador da República com ofício na PRM – Juiz de Fora/MG. 

 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 : 3409.2010.000480-4 (IPL 0491/2010) Voto: 9845/2013 Origem: PRM – SÃO JOSÉ DO R PRETO/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ARTS. 

288 E 299), CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 8.666/93, ARTS. 90, 93 E 97) E CRIMES DE 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A, §1º, INC. I) E SONEGAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTS. 337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 
62, INC. IV) E DECLÍNIO (ENUNCIADO 33/2ª CCR). CRIME PREVIDENCIÁRIO: MATERIAL. PERSECUÇÃO 
PENAL QUE DEPENDE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO E DO DECLÍNIO. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para a apurar a prática, em tese, dos crimes de formação de quadrilha e 
falsidade ideológica (CP, arts. 288 e 299), crimes da lei de licitações (Lei nº 8.666/93, arts. 90, 93 e 97) e não 
recolhimento previdenciário por nenhuma das empresas reclamadas (CP, arts. 168-A e 337-A) contratadas pelo 
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município. 
2. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV) e declínio (Enunciado 33/2ª CCR). 
3. Crime de falsidade ideológica consistente na omissão de informação acerca do real proprietário de empresa contratada 
pela municipalidade, em ato constitutivo. 
3.1. As Juntas Comerciais são órgãos ou autarquias criadas por lei estadual e mantidas orçamentariamente pelo Estado-
membro com quadro de pessoal próprio. Administrativamente são vinculadas e subordinadas ao governo da unidade 
federativa em que se encontram, situação que justifica o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para 
processar e julgar as causas em que são interessadas. 
3.2. Atividade registral tipicamente estadual em que à União só compete legislar concorrentemente para estabelecer 
normas gerais apenas, nos termos do art. 24, inc. III, e § 1º, da Constituição. 
3.3. Considerando que o crime de falsidade ideológica em questão não compromete a lisura dos serviços prestados pela 
Junta Comercial do Estado, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual. (STJ - CC 119.576/BA, 
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/06/2012; CC 81.261/BA, Rel. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 16.3.2009). 
4.Crimes da Lei de licitações que atingem apenas procedimentos licitatórios quitados com recursos próprios do 
município. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual. 
5. Formação de quadrilha com o intuito de atuarem em disputas comerciais com vistas a obterem contratos com o 
município, por meio de procedimento licitatórios. Adimplemento dos contratos com verbas municipais. Ausência de 
interesse federal. 
6. 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. 
7. 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). 
8. Ausente a constituição definitiva de crédito previdenciário, necessária à tipificação dos delitos do art. 168-A e 337-A, 
homologa-se o arquivamento com a ressalva do art. 18, do CPP. 
9. Homologação do arquivamento quanto aos delitos dos arts. 168-A e 337-A, ambos do Código Penal, com a ressalva do 
art. 18, do CPP; e homologação do declínio de atribuições quanto à apuração dos delitos dos arts. 288 e 299, ambos do 
CP e arts. 90, 93 e 97, da Lei n.º 8.666/93. 

 Decisão : A 2ª Câmara decidiu, por unanimidade a homologação do arquivamento quantos aos delitos dos artigos 168-A e 337-A ambos do 
CP e por unanimidade, pela homologação do declínio de atribuição quanto aos crimes do artigo 288 do CP e artigos 90, 93 e 97 da 
Lei nº 8666/93, e, por maioria, pela homologação do declínio de atribuição apenas no tocante aos crimes de falsidade ideológica 
que atingem junta comercial.  

 
167. Processo : 1.00.000.015070/2013-30 Voto: 9841/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). JUNTA COMERCIAL DO ESTADO. 

REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR). 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 possível prática de crime de falsidade ideológica (CP, art. 
299), por constarem como sócios e administradores em contrato social pessoas que não têm conhecimento do funcionamento da 
referida sociedade empresária. 
2. As Juntas Comerciais são órgãos ou autarquias criadas por lei estadual e mantidas orçamentariamente pelo Estado-membro 
com quadro de pessoal próprio. Administrativamente são vinculadas e subordinadas ao governo da unidade federativa em que se 
encontram, situação que justifica o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar as causas em que 
são interessadas. 
3. Atividade registral tipicamente estadual em que à União só compete legislar concorrentemente para estabelecer normas gerais 
apenas, nos termos do art. 24, inc. III, e § 1º, da Constituição. 
4. Considerando que o crime de falsidade ideológica em questão não compromete a lisura dos serviços prestados pela Junta 
Comercial do Estado, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual. (STJ - CC 119.576/BA, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/06/2012; CC 81.261/BA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 16.3.2009). 
5. 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. 

 
168. Processo : 1.14.003.000141/2012-01 Voto: 9245/2013 Origem: PRM - IRECÊ/BA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ART. 2º, INCISO II), 

DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO (LEI 8.666/93, ART. 89, CAPUT), APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) E PECULATO (CP, ART. 312). DETERMINADO O ARQUIVAMENTO 
SOMENTE QUANTO AOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, PELA OCORRÊNCIA DA 
PRESCRIÇÃO, E PROSSEGUIMENTO PARA APURAÇÃO DAS DEMAIS CONDUTAS TÍPICAS. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). TERMO A QUO A SER CONTADO DA CONSTITUIÇÃO 
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RACIOCÍNIO IDÊNTICO AO APLICADO À CRIME DE 
APRORIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). NECESSIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito civil público (ICP) instaurado a partir de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU) em processo de tomada de contas especial, do qual sobressaiu a prática, em tese, dos crimes contra a ordem 
tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, inciso II), apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), peculato (CP, art. 
312) e dispensa indevida de licitação (Lei nº 8.666/93, art. 89, caput) 
2. O Procurador da República oficiante consignou que os crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A), peculato (CP, art. 312) e dispensa indevida de licitação (Lei nº 8.666/93, art. 89, caput) não estão prescritos, por 
isso encaminhou cópia do ICP ao Departamento de Polícia Federal para apurar o ocorrido. 
3. Quanto aos crimes contra a ordem tributária, na modalidade de deixar de recolher (imposto de renda pessoa física – 
IRPF e impostos de notas fiscais de serviços prestados), asseverou ter ocorrido da prescrição da pretensão punitiva, 
pois os delitos teriam se consumado nos anos de 2001 e 2002, e como a pena máxima in abstrato é de 2 anos de 
detenção, a prescrição teria se consumado em 4 anos (CP, art. 109, inciso V). 
4. Contudo, recente entendimento do C. STJ, acerca da conduta típica do art. 2º, inciso II, da Lei n.º 8.137/90: “O 
termo a quo para a contagem do prazo prescricional em relação ao crime previsto no art. 2º da Lei n. 8.137/1990 é o 
momento da constituição definitiva do crédito tributário, elemento imprescindível para o desencadeamento da ação 
penal.” (STJ - HC 236.376/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2013). 
5. Referida constituição definitiva decorre da declaração do contribuinte acerca do débito fiscal (S. 436/STJ), porém, 
quando inexistente, o termo a quo se inicia da constituição definitiva do crédito tributário pela Receita Federal do 
Brasil. 
6. “Assim, em se considerando que apenas com a constituição definitiva do crédito tributário está presente a justa 
causa para a ação penal, a partir deste momento é que se passará a transcorrer a prazo prescricional, visto que a 
pretensão punitiva depende da verificação da condição objetiva de punibilidade.” (STJ - RHC 20.234/SP, Rel. 
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 01/10/2007) 
7. Raciocínio idêntico ao aplicado ao crime do art. 168-A, do CP, que depende de resultado para se consumar. Delito 
material. 
8. Ocorre que não há nos autos diligência que demonstre ter sido consultada a Receita Federal acerca da existência da 
constituição definitiva de crédito tributário, ou mesmo declaração realizada pelo contribuinte – devedor, por isso 
prematuro o arquivamento do feito. 
9. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

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

 
169. Processo : 1.25.000.002283/2013-22 Voto: 9685/2013 Origem: PR/PR 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A, §1º, INC. I). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, 
INC. IV). CRIME MATERIAL COMISSIVO POR OMISSÃO. PERSECUÇÃO PENAL QUE DEPENDE DE 
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de apropriação indébita 
previdenciária, previsto no art. 168-A, §1º, I, do Código Penal. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base na ausência de condição de 
procedibilidade, ante a inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. 
3. O art. 168-A, §1º, inc. I, do Código Penal é crime material comissivo por omissão, pois “a conduta consiste em 
deixar de repassar, configurando um crime de conduta mista, que ocorre na hipótese de a figura conter a ação e 
omissão como formas de execução do tipo. No caso, o sujeito, primeiro, recolhe as contribuições (comportamento 
comissivo) para, em seguida, deixar de as repassar (conduta omissiva). Não se pode simplesmente falar em conduta 
omissiva porque a fase inicial, no caso , é positiva. Existe uma ação inicial e uma omissão final” (DAMÁSIO. Direito 
Penal, 2011). 
4. Na esteira da jurisprudência, a constituição do crédito tributário para o crime do art. 168-A, §1º, do Código Penal, é 
uma condição de procedibilidade. Precedentes do STF (Inq 2537 AgR, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008) e do 
STJ (RHC 28.798/PR, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2012; RHC 27.083/SP, SEXTA TURMA, DJe 17/09/2012). 
5. Registre-se que da análise das decisões proferidas no agravo regimental e nos embargos de declaração, todos 
decorrentes do Inq 2537/STF, concluiu-se que “Estando em curso processo administrativo mediante o qual 
questionada a exigibilidade do tributo, ficam afastadas a persecução criminal e - ante o princípio da não-contradição, 
o princípio da razão suficiente - a manutenção de inquérito, ainda que sobrestado”. 
6. Homologação do arquivamento. 

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

 
170. Processo : 1.00.000.016435/2013-43 Voto: 10408/2013 Origem: PRM/DOURADOS-MS 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF (LC Nº 

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

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

 
171. Processo : 1.20.000.000933/2012-09 Voto: 10435/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM A EMISSÃO DE 

CHEQUES SEM FUNDOS. ART. 171, §2º, VI c/c §3º DO CP. DECLINIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. O crime praticado pelo investigado teve como fim específico o pagamento de tributo gerido pela Receita Federal. 
2. Ofensa direta e específica a órgão do Ministério da Fazenda, pertencente à estrutura da União, o que atrai a competência para 
processar e julgar o feito à Justiça Federal. 
3. Voto pela designação de outro membro do Parquet Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
172. Processo : 1.33.000.002192/2013-15 Voto: 10481/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. 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 
MORAIS. 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. 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 (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 morais (R$ 5.000,00) 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva. 

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES 
173. Processo : 1.15.002.000423/2013-54  Voto: 10588/2013 Origem: PRM – JUAZEIRO DO NORTE/CE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial (CP, art. 135-A). 

Procedimento instaurado para averiguar irregularidades na exigência de caução por parte do Hospital Maternidade São Vicente 
de Paulo no atendimento a particular. 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. 
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Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, 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. 

 
174. Processo : 0006746-91.2010.4.05.8200 (IPL Nº 0403/2013) Voto: 10357/2013 Origem: PR/PB 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de ameaça e desacato (CP, arts. 141 e 331), praticado por 

servidora federal aposentada contra seus ex-colegas. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Investigada acometida de 
enfermidade mental (transtorno de personalidade esquizotípica), que julga ter sofrido discriminação por seus ex-colegas, à época 
em que estava na ativa (acusações também provenientes de sua enfermidade) e passou a atribuir-lhes a “culpa” pelos descontos 
ocorridos em seu vencimento, por sua aposentadoria, realizada sem o seu consentimento, bem como pelo declínio moral e 
financeiro que sofreu em vida, inclusive pelo envolvimento de seu filho com as drogas. Perseguição aos ex-colegas realizada por 
razões exclusivamente particulares. 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 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.  

 
175. Processo : 0028065-68.2013.4.01.3400 Voto: 10393/2013 Origem: PR/DF 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas para apurar a prática do crime de lavagem de dinheiro (Lei n.º 9.613/98, art. 2º, inciso III), por 

servidor do Banco do Brasil. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). 1) Funcionário que teria efetuado operações 
financeiras na ordem de R$ 1.150.000,00 através de liquidação, com cartão de crédito, de boletos bancários supostamente 'frios', 
objetivando aquisição de pontos em programa de milhagem para, posteriormente, vender passagens aéreas adquiridas com essas 
pontuações. Ilicitude dos títulos pagos não demonstrada. Hipótese de competência federal nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei 
n.º 9.613/98 inexistente. 2) Possível negociação para venda de banco de dados de clientes. Informações que se reportam a dados 
pessoais, não se caracterizando, no caso em exame, a conduta típica do art. 118, da Lei n.º 7.492/86. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 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.  

 
176. Processo : 1.30.008.000254/2013-96 Voto: 10394/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação. 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) Tendo em vista que a 
competência para legislar acerca de matéria ambiental, bem como de exercer o poder de polícia com o fim de assegurar do 
cumprimento das normas, é concorrente, sendo repartida entre a União, os Estados e os Municípios, 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.  

 
177. Processo : 1.30.008.000260/2013-43 Voto: 10395/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação. 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) Tendo em vista que a 
competência para legislar acerca de matéria ambiental, bem como de exercer o poder de polícia com o fim de assegurar do 
cumprimento das normas, é concorrente, sendo repartida entre a União, os Estados e os Municípios, 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. 

 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 : 1.34.001.006914/2012-82 Voto: 10398/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação. Denúncia encaminhada por meio eletrônico dando conta de irregularidades na emissão de diploma no 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho expedido por instituição particular de ensino. Revisão de declínio (Enunciado 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, 
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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.  
 
179. Processo : 1.32.000.000598/2013-09 Voto: 9629/2013 Origem: PR/RR 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Relator p/ 

acórdão 
: Dr. Oswaldo José Barbosa Silva Voto: 109/2014 

 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. 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. 

 
180. Processo : 1.34.001.003631/2013-60 Voto: 10343/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação. Denuncia anonima dando conta da possível ocorrência de crime de falsificação de documento particular 

(CP, art. 298). Caso em particular teria se utilizado de boletim escolar falsificado para se matricular em instituição de ensino 
particular superior. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Incidência da Súmula nº 104 do STJ: 
“Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a 
estabelecimento particular de ensino”. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual acolhendo, como razões de decidir, os 
fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal. 

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

 
181. Processo : 1.25.000.001238/2013-51 Voto: 10336/2013 Origem: PR/PR 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação. Possível crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n. 8.137/90). Notícia anonima sobre a não emissão 

de notas fiscais em empresa privada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de quaisquer indícios de 
sonegação de tributos federais. Possível crime contra a ordem tributária estadual. Inexistência de elementos capazes de justificar 
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação de declínio ao MP 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.  

 
182. Processo : 1.30.001.006457/2013-56 Voto: 9714/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto cometimento dos crimes de falsificação do selo ou sinal público (CP, art. 296, §1º, inciso II) e falso 

reconhecimento de firma ou letra (CP, art. 300) 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 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 : 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 : 1.35.000.001699/2013-87 Voto: 10400/2013 Origem: PR/SE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir de denúncia via internet noticiando possível prática de crime de lesão corporal (art. 129 do 

CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Agressões proferidas pelo pai do denunciante. Inexistência de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas 
(CF, art. 109, IV). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
184. Processo : 1.30.006.000229/2012-41 Voto: 10386/2013 Origem: PRM – NOVA FRIBURGO/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Supostas irregularidades em procedimentos licitatórios realizados por prefeitura municipal 

(Lei nº 8666/93, art. 89). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de verbas federais. Ausência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
de declínio ao MP Estadual. 

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

 
185. Processo : 1.34.014.000429/2013-37 Voto: 10399/2013 Origem: PRM – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP  
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Possível prática de maus tratos contra animais domésticos ou domesticados (art. 32 da Lei 9.605/98) e exercício 

ilegal da profissão (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 47). Particular, trabalhando em clinica veterinária, que realizava procedimentos 
em animais, sem possuir qualificação específica. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Inexistindo qualquer lesão 
a bens, serviços, ou interessa da União ou de suas autarquias ou empresas públicas (art. 109, CF), afasta-se a competência da 
Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra a fauna e a flora (Resp. nº 1113699, de 03/10/2012). Delito de exercício 
ilegal da profissão. Contravenção penal. Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções 
penais. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
186. Processo : 1.27.000.000776/2013-53 Voto: 10376/2013 Origem: PR/PI 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação. Suposta ausência de repasse dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

dos funcionários do Município de Mulato/PI. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Obrigação trabalhista. 
Contribuição que não tem natureza tributária. Atipicidade penal. Precedente STF (HC 72271, Relator (a):Min. MOREIRA 
ALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/1995, DJ 24-11-1995 PP-40387 ).Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério 
Público do Trabalho, tendo em vista se tratar de obrigação trabalhista. Homologação do declínio de atribuições 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. Oswaldo José 
Barbosa Silva.  

 
187. Processo : 1.28.000.001502/2013-44 Voto: 10402/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Apreensão de duas munições de arma de fogo, calibre 38 SPL, encontradas em poder de passageiro durante 

inspeção de raio-X, em sua bagagem de mão, quando embarcava em vôo doméstico. Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ª 
CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas. Precedente STJ “A apreensão de arma detectada, no interior de mala, por equipamento de raios x de 
aeroporto, quando do procedimento de embarque do passageiro que a possuía, guardava e transportava, não ofende interesse da 
União” (STJ, CC n. 37.877/SP, Ministro Paulo Medina, Terceira Seção, Dj 10/05/2004). Conforme estabelece o art. 109, IX, 
compete à União processar e julgar crimes cometidos a bordo de aeronaves. No caso, o crime foi consumado antes mesmo do 
procedimento de embarque. Ausência de elementos capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
188. Processo : 1.33.012.000061/2013-64 Voto: 10339/2013 Origem: PRM – SÃO MIGUEL DO OESTE/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 54). Despejo de efluentes em lajeado/rio 

afluente de rio federal. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Laudo pericial. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva.  

 
189. Processo : IPL 00156/2013 Voto: 10375/2013 Origem: PR/AP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito policial. Supostos crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º ,I e II) cometido a bordo de embarcação. Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relatório da Marinha do Brasil demonstrando que a embarcação não se inclui 
tecnicamente no conceito de navio. Embarcação de construção artesanal destinado à navegação interior. Inexistência de 
potencialidade de deslocamento para águas territoriais internacionais. Precedente STJ (CC 43.404/SP, Rel Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, Terceira Seção, Dj 02/03/2005). Inaplicabilidade do art. 109, inc. IX, da Constituição Federal: “Aos Juizes 
federais compete processar e julgar: IX- os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da 
Justiça Militar”. 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. Oswaldo José 
Barbosa Silva.  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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190. Processo : 1.14.012.000060/2013-75 Voto: 10384/2013 Origem: PRM - IRECÊ/BA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Relator p/ 

acórdão 
: Dr. Oswaldo José Barbosa Silva Voto: 110/2014 

 Ementa : VOTO VENCEDOR 
NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 – 2ª CCR). SUPOSTO CRIME DE CONCUSSÃO 
(ART. 316, CP) PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS DE HOSPITAL PARTICULAR VINCULADO AO SUS. 
COBRANÇA INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. OS 
FUNCIONÁRIOS DE HOSPITAIS CONVENIADAS AO SUS SÃO EQUIPARADOS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
FEDERAIS PARA OS FINS DO CAPUT DO ART. 327, DO CÓDIGO PENAL, SALVO QUANDO HOUVER A 
DENOMINADA GESTÃO PLENA. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE 
CONCUSSÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 
1. Trata-se de notícia de fato de suposta cobrança irregular de consultas e de procedimentos médicos por funcionários de hospital 
conveniado ao SUS. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por considerar que a jurisprudência antiga e 
consolidada dos tribunais superiores confere à Justiça Estadual a competência para a análise jurídica do caso supracitado, 
embora discorde de tal posicionamento. 
3. 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 a Administração Pública. 
4. 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. 
5. 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, funcionário público federal. 
6. Nesse contexto, a conclusão parece inarredável e óbvia: agente 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. 
7. Não homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, para prosseguir na persecução penal do crime de 
concussão. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal. 

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

 
191. Processo : 1.33.011.000086/2013-78 Voto: 10329/2013 Origem: PRM – JARAGUÁ DO SUL/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação. Possível crime ambiental previsto no art. 29 da Lei nº 9.605/98. Ausência de licença ou autorização para 

criação e abate de suínos. Revisão de arquivamento que se recebe como declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Criação não 
localizada em área de preservação permanente. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas 
autarquias ou empresas públicas. Fatos que já são objeto de Ação Civil Pública em âmbito estadual. Em razão da independência 
entre as esferas cível e criminal não se mostra adequado o arquivamento do procedimento criminal em razão da existência do 
inquérito civil, devendo permanecerem ativos os dois procedimentos, cada um apurando aspectos diversos dos mesmos fatos. 
Tendo em vista que a competência para legislar acerca de matéria ambiental, bem como de exercer o poder de polícia com o fim 
de assegurar do cumprimento das normas, é concorrente, sendo repartida entre a União, os Estados e os Municípios, 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. 

 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 : 1.30.001.006444/2013-87 Voto: 10360/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime ambiental (art. 60, Lei n. 9.605/98). Empresa de materiais de construção e corte de mármore e 

granito funcionando sem a Licença de Operação do órgão competente. Atividade potencialmente poluidora. Revisão de 
arquivamento recebida como Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Incidência do enunciado de nº 45, desta 2ª CCR “A 
persecução penal do crime previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/98 é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando 
o ilícito ocorrer em área pertencente ou protegida pela União.” (21ª Sessão de Coordenação, de 11.04.2011)”. Ausência de 
elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
193. Processo : 1.34.004.001473/2013-83  Voto: 10419/2013 Origem: PRM - FRANCA/SP 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Possível prática dos crimes de falsificação de papéis públicos (CP, art. 293), falsidade ideológica (CP, art. 299) e 

inserção de dados falsos em sistema de informações (CP, art. 313-A). Supostas irregularidades na movimentação de bovinos por 
meio de Guias de Trânsito Animal possivelmente falsas. 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 – AgRg no CC 120166/SP – Relator: Ministra Laurita Vaz, Terceira Turma, DJe 
de 07.12.2012). 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. 

 
194. Processo : 1.34.001.007961/2012-43 Voto: 6139/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação instaurado a partir de mensagem eletrônica, noticiando a suposta prática do crime contra a economia 

popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX), mediante o exercício da atividade denominada “pirâmide financeira”. Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). 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. Incidência do 
Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e 
o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta que não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional, 
situação que afasta a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 121146/MA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 
25/06/2012). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

 
195. Processo : 1.30.001.006375/2013-10 Voto: 10420/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir de denúncia anônima noticiando possível prática de estelionato (CP, art. 171). Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Ex- aluno de instituição de ensino estadual que teria, mesmo após a conclusão de seu 
curso, continuado a apresentar o cartão “Riocard” em transporte coletivo do Estado, deixando assim de pagar pelas passagens. 
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas (CF, art. 109, IV). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
196. Processo : 1.30.008.000257/2013-20 Voto: 10483/2013 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). Tendo em vista que a 
competência para legislar acerca de matéria ambiental, bem como de exercer o poder de polícia com o fim de assegurar do 
cumprimento das normas, é concorrente, sendo repartida entre a União, os Estados e os Municípios, 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. 

 
197. Processo : 1.33.007.000254/2013-94  Voto: 10485/2013 Origem: PRM - TUBARÃO/SC 
 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 teria criado perfil em rede social, utilizando-se de fotografias suas sem autorização. 
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, 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 
198. Processo : 1.29.004.000955/2013-86 Voto: 10330/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas para apurar a eventual prática de crimes por empresas transportadoras de carga que estariam 

deixando de recolher contribuições previdenciárias, sonegando impostos e, em desatendimento ao disposto na Lei n.º 
10.209/2001, não estariam antecipando o valor do pedágio antes do início das viagens. Revisão de declínio e arquivamento 
(Enunciado nº 32/2ª CCR e art. 62, inciso IV, da LC 75/93). No que se refere à alegada sonegação de contribuições 
previdenciárias e de impostos, diante da inexistência de constituição definitiva de crédito tributário, inexistentes, pois, a prova da 
materialidade, o il. Procurador da República oficiante determinou a expedição de ofício à Receita Federal para adoção das 
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medidas cabíveis, que deverá, posteriormente, encaminhar a representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal, 
se for o caso. Quanto às demais matérias, de competência da Justiça do Trabalho, foi determinada a remessa dos autos à 
Procuradoria do Trabalho no Município de Passo Fundo/RS, para adoção das medidas cabíveis. Desnecessidade de 
prosseguimento do feito perante o Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições e arquivamento, com a 
ressalva do art. 18, do CPP, 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 ARQUIVAMENTOS 
199. Processo : 1.29.004.001126/2013-11 Voto: 10514/2013 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). A 

conduta teria consistido no recebimento indevido de benefício previdenciário referente às competências de 11/2001 a 02/2002. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). No caso dos autos, parte do valor sacado referente a competência de 11/2001 era 
realmente devido, considerando que o óbito ocorreu em 25/11/2001. Ausência de lesão significativa ao bem jurídico tutelado. 
Homologação do arquivamento. 

 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 : 0002341-67.2011.4.03.6119 Voto: 10312/2013 Origem: PRM - GUARULHOS/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal instaurado para angariar elementos de prova voltados à promoção de ação penal contra 

supostos membros de organização criminosa dedicada à exportação de cocaína ao continente europeu. Revisão de arquivamento 
(LC n. 75/93, art. 62, inciso IV). O feito teve início com as informações oriundas do pedido de extradição nº 1010-7, 
encaminhadas pelo Procurador Geral da República à PR/SP, que restou negado pelo C. Supremo Tribunal Federal. Promoção da 
opinio delicti que se encontra pendente de atendimento do pedido de cooperação internacional dirigido à República Federal da 
Alemanha, onde se encontram reunidos os elementos de prova à comprovação da autoria e, sobretudo, da materialidade delitiva. 
A demora no atendimento do primeiro pedido de cooperação internacional levou ao arquivamento dos presentes autos, 
homologada pelo MM. Juízo Federal. Desarquivamento nos termos do art. 18, do CPP, com a apresentação de ofício oriundo do 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, relativo ao envio de 
documentos pelas Autoridades alemãs em cumprimento ao pedido de cooperação jurídica em matéria penal. Documentos que 
noticiam a participação dos dois investigados em 14 empreitadas que tiveram por escopo a remessa de cocaína do Brasil à 
Europa e que, em parte delas, as autoridades lograram êxito em efetuar a apreensão da droga, mas não foram encaminhados 
documentos imprescindíveis para a persecução criminal em Juízo, como cópias das interceptações telefônicas, dos termos de 
interrogatório e de reconhecimento que comprovariam a atuação criminosa dos investigados. Novo pedido de cooperação 
internacional providenciado, para complementação do material encaminhado, a fim de viabilizar o prosseguimento da persecução 
criminal. O primeiro pedido de cooperação internacional demorou quase 3 anos para ser atendido, por isso o arquivamento com a 
ressalva do art. 18, do CPP. Com a realização de novo pedido de cooperação para subsidiar a atuação ministerial, sem previsão 
de resposta, como outrora, justifica-se o arquivamento dos autos com a ressalva do art. 18, do CPP, acolhendo, como razões de 
decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal. Homologação do arquivamento, com a ressalva do 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. 

 
201. Processo : 1.01.004.000655/2011-16 Voto: 10314/2013 Origem: PRR – 1ª REGIÃO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Crimes atribuídos a prefeito. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. 

IV). I) Possível desvio de verbas públicas federais (DL n.º 201/67) e irregularidades em licitação (Lei n.º 8.666/93). 
Fatos narrados que são objeto de inquéritos policiais específicos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. II) 
Apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). 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. III) Homologação do arquivamento. 

 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 : 1.26.002.000087/2006-37 Voto: 10317/2013 Origem: PRM - CARUARU/PE 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação. Crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito municipal (Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, 

inciso III). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Possíveis irregularidades na execução de programas 
federais com recursos financeiros provenientes da União (Ministério da Saúde) no Município de Surubim/PE. Fatos 
ocorridos entre 1999 e 2002. Pena máxima de detenção de 3 anos (Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, inciso III, c/c §1º). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal em 8 anos (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade em 2010 (CP, art. 
107, inc. IV). Arquivamento homologado no âmbito da 5ª CCR. Homologação do arquivamento, acolhendo como 
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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. 
 
203. Processo : 1.22.007.000007/2012-91 (sigiloso) Voto: 10320/2013 Origem: PRM - VARGINHA/MG 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação instauradas para apurar eventual prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), perpetrado 

por sócios administradores de farmácias no município de Varginha/MG que, encontrando-se cadastrados no programa do 
governo federal “Farmácia Popular”, poderiam estar a simular transações a fim de receber vantagem pecuniária. Revisão de 
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências realizadas. Notificação dos responsáveis pelos estabelecimentos investigados 
para apresentar documentos comprobatórios da regularidade das transações apresentadas ou o “quite legalidade”, como ficou 
conhecido o conjunto desses documentos, que engloba: a) o cupom fiscal da operação discriminando o medicamento e a 
respectiva quantidade adquirida; b) a assinatura do cliente que deveria ser aposta no cupom de compra e; c) cópia da receita 
médica que motivara a aquisição do medicamento, que passou a ser exigida após 15.4.2009 com a edição da Portaria nº 749 do 
Ministério da Saúde. Notificação de clientes e médicos para se manifestarem acerca da regularidade das informações prestadas 
pelas farmácias ao Ministério da Saúde. Com a resposta verificou-se ser diminuto o número de indivíduos que declararam a não 
aquisição dos medicamentos para o período investigado (2008/2009). O il. Procurador da República oficiante, em que pese a 
tentativa de analisar todos os cupons fiscais apresentados e delinear a materialidade do delito em questão, vislumbrou ser 
necessária a intervenção do Departamento Nacional de Auditoria do SUS – Serviço de Auditoria de Minas Gerais, “para que 
tome conhecimento dos fatos e adote as providências cabíveis no sentido da apuração de valores irregularmente auferidos pelas 
Drogarias objeto das investigações”. A estes fundamentos determinou o arquivamento do feito, com sua remessa ao referido 
Departamento, ressaltando que apurada a existência de materialidade o procedimento investigatório poderá ser reaberto. 
Homologação do arquivamento, com a ressalva do art. 18, do CPP, 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. 

 
204. Processo : 1.27.000.000682/2012-01 Voto: 10323/2013 Origem: PRM – FLORIANO/PI 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito Civil Público (ICP). Procedimento instaurado a partir de relatório de fiscalização elaborado pela Controladoria – Geral 

da União (CGU), quanto à aplicação de recursos federais pelo Município de Bela Vista do Piauí/PI, provenientes do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. 
Programas analisados: Erradicação do Trabalho Infantil, Gestão da Política de Desenvolvimento Social, Combate à Fome, 
Proteção Social Básica, Transferência de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família. Irregularidades detectadas que “não 
revelam ulceração de monta a bem/interesse federal, ou quando, ao menos aparentemente, há lesão, como no caso dos ITENS 
1.2 e 2.2 (respectivamente, despesas com pagamento de monitores superiores a 30% do montante repassado em 2010 e 
aquisições realizadas sem procedimento licitatório), visualiza-se situações envolvendo valores de baixíssima expressividade, 
aparente ausência de dolo e/ou má-fé e não ocorrência de prejuízo nos fins colimados pelos correspondentes programas. Já no 
caso, por exemplo, de impropriedades nas licitações Carta Convite nº 013/2010 e Dispensa de Licitação nº 004/2011, são 
apontadas irregularidades meramente formais, não havendo encaixe em tipo penal ou ato de improbidade, pois não estão 
presentes indícios mínimo de direcionamento ou fraude de licitação nem se aponta para possível apropriação e/ou desvio de 
verbas públicas. Ademais, casos que exigiam uma ação mais efetiva de correção, teve o Município esse direcionamento, como o 
caso do cancelamento do benefício da pessoa que era servidora municipal e percebia valores do bolsa família.” (fls. 217/218). 
Arquivamento homologado no âmbito da 5ª CCR. Materialidade delitiva não evidenciada. 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. 

 
205. Processo : 1.28.000.000973/2012-54 Voto: 10325/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito civil público instaurado a partir de cópia de acórdão encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte (TCE/RN), em que a ex-prefeita do Município de Brejinho/RN foi condenada, por fatos ocorridos em 
1998, a ressarcir aos cofres públicos, pela má aplicação de recursos do FUNDEF e por irregularidades nas contas 
prestadas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). O TCE/RN apontou as seguintes falhas: I) 
irregularidades das contas prestadas; II) uso de apenas 40,45% dos recursos constitucionalmente destinados à educação 
e III) despesas supostamente alheias ao FUNDEF. Analisando, sob o aspecto criminal, consignou a il. Procuradora da 
República oficiante que a conduta descrita no item I, se amolda, em tese, à conduta típica do art. 1º, inciso VI, do 
Decreto Lei n.º 201/67 (VI - deixar de prestas contas anuais da administração financeira do Município à Câmara dos 
Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos); o item II, 
configura, em tese, o crime tipificado no art. 1º, inciso V, do Decreto Lei n.º 201/67 (V – ordenar ou efetuar despesas 
não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes); e o item III, se amolda, em 
tese, às condutas típicas descritas nos incisos III e XI, respectivamente, do art. 1º, do Decreto Lei n.º 201/67 (III – 
desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas e XI – adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem 
concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei). Ocorre que as condutas supostamente típicas foram 
praticadas no ano de 1998 e o referido diploma legal prevê como pena máxima in abstrato 3 anos de detenção (art. 1º, 
do DL 201/67), com lapso prescricional de 8 anos (CP, art. 109, inciso IV). Logo, há de se reconhecer a extinção da 
punibilidade pela prescrição (CP, art. 107, inciso IV), acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados 
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pela il. Procuradora da República oficiante. Homologação do arquivamento. 
 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 : 1.13.000.000129/2013-37 Voto: 10327/2013 Origem: PR/AM 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação. Notícia encaminhada pela Receita Federal do Brasil dando conta que carga importada pelo Ministério da 

Defesa teria permanecido por prazo superior ao permitido em recinto alfandegário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
IV). Fato atípico. Inexistência de indícios de sonegação ou descaminho. 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. 

 
207. Processo : 1.23.006.000017/2012-07 Voto: 10390/2013 Origem: PRM - PARAGOMINAS/PA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Denúncia encaminhada por meio eletrônico dando conta do suposto crime de abuso de autoridade (Lei nº 

4.898/65). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia genérica e subjetiva, sem quaisquer indícios de autoria ou 
materialidade delitivas. 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. 

 
208. Processo : 1.28.200.000044/2007-21 Voto: 10356/2013 Origem: PRM - CAICÓ/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito civil público. Representação de particular dando conta que chefe do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - 

DNOCS, estaria utilizando veículos oficiais para realizar diligencias de cunho particular, além de dirigir o referido veículo em 
estado de embriaguez e receber propina de “rendeiros”. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. 
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. 

 
209. Processo : 1.13.000.000095/2005-71 Voto: 10364/2013 Origem: PR/AM 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação. Suposta prática dos crimes de prevaricação (CP, art. 319), corrupção passiva (CP, art. 317) e associação 

criminosa (CP, art. 288). Suposto esquema de aprovação de candidatos no exame da OAB/AM, no ano de 2004, perpetrado por 
conselheiros da secional integrantes da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB/AM. Análise, pela Comissão da 
OAB/AM, em sede de recurso administrativo, de questões indeferidas pela banca examinadora. Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, IV). Previsão, no edital do certame, da possibilidade de recurso perante a Comissão de Estágio e Exame de Ordem 
da OAB/AM. Ausência de indícios do suposto pagamento efetuado a membros da referida comissão, como contrapartida para 
julgamento de recursos. 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. 

 
210. Processo : 1.13.002.000226/2013-18 Voto: 10389/2013 Origem: PRM - TEFÉ/AM 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Possível ocorrência de crime de estelionato (CP, art. 171). 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. 

 
211. Processo : 1.14.004.000232/2009-23 Voto: 10388/2013 Origem: PR/BA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Possível ocorrência de crime de responsabilidade (DL nº 201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Existência de procedimento administrativo nº 1.00.000.003508/2007-99, com promoção de arquivamento, 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. 

 
212. Processo : 1.23.002.000589/2012-18 Voto: 10391/2013 Origem: PRM - SANTARÉM/PA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Possível ocorrência de crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 55). 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. 
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213. Processo : 1.28.000.001614/2012-14 Voto: 10403/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Possível ocorrência do delito de incitação ao crime (CP, art. 286). 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. 

 
214. Processo : 1.33.000.002748/2012-92 Voto: 10334/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Particular que teria se utilizado de 

documento supostamente falso em ação de reintegração de posse de um terreno de marinha. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Constatação de que o documento supostamente falso se deu por um erro no sistema 
informatizado da Secretaria de Patrimônio da União – SPU. 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. 

 
215. Processo : 1.16.000.001292/2013-13 Voto: 10332/2013 Origem: PR/DF 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de informação. Suposto crime de prevaricação (CP, art. 319). Representação feita por auditor fiscal do trabalho do 

município de Teófilo Otoni dando conta de que corregedores do Ministério do Trabalho e Emprego não estariam instaurando 
procedimentos administrativos contra irregularidades cometidas por auditores fiscais daquele município. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informação da corregedoria de que as medidas não foram implementadas porque tais fatos 
não são os únicos que estão sob sua atenção, haja vista que essa examina e promove diligências em todo o país, de forma que os 
poucos servidores existentes devem dedicar atenção simultânea a vários processos, o que afeta a celeridade. Não constatação que 
a falta de investigação tenha se dado com o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Inexistência do elemento subjetivo 
do tipo penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
216. Processo : 1.29.004.000483/2013-61 Voto: 10406/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Procedimento administrativo instaurado a partir de cópia de sentença trabalhista visando apurar a ocorrência do 

crime de sonegação previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime de natureza 
material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, em analogia ao Enunciado n. 24 da Súmula 
Vinculante do STF. Precedente STJ (AgRg no HC 84.573/DF, Min. Alderita Ramos de Oliveira – Desembargadora convocada 
do TJ/PE - Sexta Turma, DJe 18/06/2013). Ausência de crédito tributário definitivamente constituído. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
217. Processo : 1.33.000.004341/2009-02 Voto: 10319/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento administrativo. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento 

(LC nº 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 “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”. Ausência de crédito 
tributário definitivamente constituído. Homologação do arquivamento. 

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

 
218. Processo : 1.36.001.000208/2013-33 Voto: 10396/2013 Origem: PRM - ARAGUAÍNA/TO 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de responsabilidade perpetrado por ex-prefeito consistente na não prestação de contas de recursos 

federais (DL nº 201/67, VII). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido no ano de 2004. 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. 

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

 
219. Processo : 1.28.000.001145/2013-14 Voto: 10404/2013 Origem: PRM – GUAÍRA/PR 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Tributos não 

recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto na Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00). Ausência de reiteração de 
conduta. Aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ e STF. Homologação de arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva. 
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220. Processo : 1.29.011.000213/2013-61 Voto: 10367/2013 Origem: PR/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). 

A conduta teria consistido no recebimento indevido de apenas 2 (duas) parcelas de benefício previdenciário referente as 
competências de 11/2004 e 12/2004. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV).No caso dos autos, parte do valor sacado referente 
a competência de 11/2004 era realmente devido, considerando que o óbito ocorreu em 14/11/2004. Ausência de significativa 
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
221. Processo : 1.27.000.001822/2013-31 Voto: 10405/2013 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 10/2003 e 11/2003. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV).No caso dos autos, parte do valor sacado referente 
a competência de 10/2003 era realmente devido, considerando que o óbito ocorreu em 10/10/2003. Ausência de significativa 
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
222. Processo : 1.24.000.001159/2013-87 Voto: 10331/2013 Origem: PR/PB 
 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 
02/2001 a 01/2002. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva. 

 
223. Processo : 1.05.000.000667/2009-17 Voto: 10380/2013 Origem: PRM – CAMPINA GRANDE/PB 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento administrativo. Supostas irregularidades ocorridas nos certames licitatórios nºs 19/2004 e 28/2006 (art. 90 da Lei 

8.666/93). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação ao certame nº 19/2004 tem-se operada a prescrição 
da pretensão punitiva já que decorridos mais de oito anos da data dos fatos (CP, art. 109, IV). Extinção da punibilidade. 2) 
Quanto ao certame nº 28/2006, tem-se que a conduta dos investigados já foi objeto de análise perante o TRF 5º Região, em sede 
de ação civil pública, consignando, no mérito, não ter havido dolo dos investigados quanto às irregularidades ocorridas no 
certame. Homologação do arquivamento. 

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

 
224. Processo : 1.33.016.000044/2013-97 Voto: 10397/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Saques ocorridos nas competências 
de 10/91 a 12/92, 05/98 a 09/98 e 06/2000 a 12/2000. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 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. 

 
225. Processo : 1.13.000.001864/2013-68 Voto: 10411/2013 Origem: PR/AM 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Pescar sem portar licença expedida pelo órgão ambiental. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de que a pesca teria ocorrido em circunstâncias proibidas. Conduta 
que não se enquadra nas figuras típicas dos arts. 34 e 35 da Lei 9.605/98. Infração administrativa. Imposição pelo órgão 
ambiental do pagamento de multa. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento. 

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

 
226. Processo : 1.17.000.002077/2013-94 Voto: 10412/2013 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 
10/11/1999 (fl. 11). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão 
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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. 

 
227. Processo : 1.12.000.001020/2011-92 Voto: 10413/2013 Origem: PR/AP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade perpetrado por ex-prefeito consistente na aplicação em desacordo 

com o pactuado de verbas públicas federais (DL nº 201/67, IV). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato 
ocorrido no ano de 1998. 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 na esfera criminal. 

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

 
228. Processo : 1.19.001.000189/2013-26 Voto: 10414/2013 Origem: PRM - IMPERATRIZ/MA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento preparatório. Crime de responsabilidade (Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, VII) atribuído a ex-prefeito. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não prestação de contas de recursos recebidos do FUNDEB. Óbito do investigado 
(fl. 22). Extinção da punibilidade (art. 107, I, 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. Oswaldo José 
Barbosa Silva. 

 
229. Processo : IPL 0490/2010  Voto: 10415/2013 Origem: PR/PB 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito policial. Possível ocorrência do crime previsto no artigo 90 da Lei n. 8.666/93. Fraudes ocorridas no âmbito da Carta 

Convite nº 01/2005, promovida pela Fundação Fé, Esperança e Caridade – FEC, relacionada com o Convênio nº 2598/2004, 
firmado entre a citada Fundação e o Ministério da Saúde. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Constata-se que 
os fatos ocorreram em período anterior a 09/2005, data da entrega das Unidades de Saúde Móveis. Pena máxima de detenção de 
4 (quatro) anos. Ocorrência da prescrição em 8 (oito) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. IV). 
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento. 

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

 
230. Processo : 1.33.000.002735/2013-02 Voto: 10416/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de descaminho (Art. 334 do Código Penal). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Tributos 

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

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

 
231. Processo : IPL 00001/2012  Voto: 10418/2013 Origem: PRM - ALTAMIRA/PA 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Inquérito policial. Possível crime ambiental previsto no artigo 50 da Lei nº 9.605/98. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Fato ocorrido em 13/08/2007. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 
107, V). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, 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. 

 
232. Processo : 1.33.000.003714/2010-53 Voto: 10440/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento administrativo. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC 

nº 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 “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”. Ausência de crédito tributário definitivamente 
constituído. Homologação do arquivamento. 

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

 
233. Processo : 1.33.000.003778/2009-11 Voto: 10443/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento administrativo. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento 

(LC nº 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 “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”. Ausência de crédito 
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tributário definitivamente constituído. Homologação do arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 

Barbosa Silva. 
 
234. Processo : 1.24.000.001118/2012-18 Voto: 10454/2013 Origem: PR/PB 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Ausência de 

repasse de contribuições previdenciárias pelo município de Caldas Brandão relativas ao ano de 2007. Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações prestadas pela Receita Federal revelam que os créditos tributários relativos ao 
período em questão já se encontram extintos pelo instituto da decadência. Crime de natureza material. Ausência de condição 
objetiva de punibilidade, uma vez que não há mais a possibilidade da constituição definitiva de tais créditos. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
235. Processo : 1.34.001.007666/2013-78 Voto: 10487/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Denúncia encaminhada por meio eletrônico dando conta de comentário ofensivo em sala de bate-papo. Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Uso de palavras de baixo calão. 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. 

 
236. Processo : 1.30.001.003050/2013-77 Voto: 10505/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Peças de Informação. Crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I). Omissão de declaração às autoridades 

fazendárias, com vistas à supressão de tributo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Mercadoria (cabo com 
conector e um anel de borracha) estrangeira existente a bordo de aeronave sem registro em manifesto de carga. Tributo elidido 
no valor de R$ 3,59. Ausência de lesão significativa ao bem jurídico tutelado. Precedente STF (HC 198.520/SP, Rel. Ministro 
Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 03/05/2011, DJe 25/05/2011). 
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 
237. Processo : 1.00.000.015313/2013-30 Voto: 10409/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Relatório do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial da Procuradoria da República no 

Rio Grande do Sul decorrente da inspeção realizada na Delegacia da Polícia Federal em Santana do Livramento/RS, nos dias 13 
e 14 de setembro de 2013, para ciência. Relatório de inspeção em ordem. Recomendações dirigidas ao Delegado-Chefe visando 
a melhoria dos trabalhos. 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. 

 
238. Processo : 1.13.000.001548/2012-13 Voto: 10410/2013 Origem: PR/AM 
 Relator : Dr. José Bonifácio Borges de Andrada 
 Ementa : Noticia de Fato. Procedimento instaurado com a finalidade de viabilizar a alienação antecipada de veículos apreendidos. Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Veículos incluídos em leilão realizado pela Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD 
em julho de 2012. 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. 

 
Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 
239. Processo : JF/CE-0010679-76.2013.4.05.8100-INQ  Voto: 8963/2013 Origem: JF / CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334, CP). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS 

CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28, CPP, C/C ART. 62, IV, LC 75/93). MPF PEDIU ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de IP instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, para se apurar a possível prática do crime de 
descaminho, previsto no art. 334, caput, do Código Penal. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que os fatos investigados são “atípicos, 
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haja vista a aplicação do princípio da insignificância penal.” 
3. O Juízo da 11ª Vara Federal Criminal – Seção Judiciária do Estado do Ceará, por sua vez, discordou das razões do 
Representante do Parquet, afastando a tese de insignificância da conduta. 
4. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/02, alterado pela Lei nº 11.033/04. 
5. Ausência de indícios de reiteração da conduta. 
6. Incidência, no caso, do princípio da insignificância. Reconhecimento da atipicidade da conduta. Precedentes. 
7. Insistência no pedido de arquivamento. 

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

 
240. Processo : JFRS/CAC-5001940-89.2013.4.04.7119-PIMP - Reservado  Voto: 9526/2013 Origem: JF / RS  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334). ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 

Nº 75/93. ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS 
CASOS DE IMPORTAÇÕES SUPERIORES A 40 MAÇOS. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA 
ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se procedimento instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de cigarros, previsto no art. 334 do 
Código Penal. 
2. Apreensão de 870 maços de cigarro de origem estrangeira em poder de particular, para comercialização no Brasil. 
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, já que o 
valor dos tributos devidos por cada estabelecimento é inferior a R$10.000,00. 
4. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento por considerar inaplicável o princípio da insignificância ao crime de 
contrabando de cigarros. 
5. A natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância em razão 
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
6. Este Colegiado vem decidindo que as importações de até 40 maços de cigarro possibilitam, excepcionalmente, a aplicação do 
princípio da insignificância. Já nas importações superiores a este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 
7. Desrespeito às normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio de cigarros no país. 
8. Arquivamento inadequado. 
9. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal. 

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

 
241. Processo : JF/CE-0003422-97.2013.4.05.8100-PIMP Voto: 9537/2013 Origem: JF - CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A, I E II, DO CP). MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, 
ART. 28, C/C LC N° 75/93, ART. 62, INC. IV). ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 11.960/09. 
EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO 
ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado com o fim de apurar a ocorrência do crime de sonegação de 
contribuição previdenciária (art. 337-A do CP), figurando como investigado representante de Prefeitura Municipal. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, em razão da inclusão dos créditos tributários em 
regime de parcelamento. 
3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento. 
4. Ocorre que o fato de o crédito estar devidamente incluído no regime especial de parcelamento da Lei n° 11.960/09 deve ser 
equiparado ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade, tendo em vista que o débito existente será inexoravelmente 
quitado ao longo do tempo. Eventual inadimplência, decorrente da falta de pagamento na data do vencimento, será sanada por 
meio da retenção direta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme estabelece o art. 96, § 4º, da Lei nº 
11.196/05. Precedentes da 2ª CCR/MPF. 
5. Insistência no arquivamento. 

 Decisão : 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 : JF-SAN-INQ-0007530-03.2013.4.03.6104  Voto: 9539/2013 Origem: JF-SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334). ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 

75/93. ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS 
CASOS DE IMPORTAÇÕES SUPERIORES A 40 MAÇOS. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA 
ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se procedimento instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de cigarros, previsto no art. 334 do 
Código Penal. 
2. Apreensão de 349 maços de cigarro de origem estrangeira em poder de particular, para comercialização no Brasil. 
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, já que o 
valor dos tributos devidos por cada estabelecimento é inferior a R$10.000,00. 
4. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento por considerar inaplicável o princípio da insignificância ao crime de 
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contrabando de cigarros. 
5. A natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância em razão 
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
6. Este Colegiado vem decidindo que as importações de até 40 maços de cigarro possibilitam, excepcionalmente, a aplicação do 
princípio da insignificância. Já nas importações superiores a este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 
7. Desrespeito às normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio de cigarros no país. 
8. Arquivamento inadequado. 
9. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal. 

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

 
243. Processo : JF-RIB-0005487-02.2013.4.03.6102-PCD Voto: 9541/2013 Origem: JF/SP  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ART. 28 DO CP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334 

DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCEPCIONAL APLICABILIDADE NO CASO. INSISTÊNCIA NO 
ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se procedimento instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de cigarros, previsto no art. 334 do 
Código Penal. 
2. Apreensão de 21 maços de cigarro de origem estrangeira em poder de particular, para comercialização no Brasil. 
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância. 
4. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento por considerar inaplicável o princípio da insignificância ao crime de 
contrabando de cigarros. 
5. A natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância em razão 
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
6. Este Colegiado vem decidindo que as importações de até 40 maços de cigarro possibilitam, excepcionalmente, a aplicação do 
princípio da insignificância. Já nas importações superiores a este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 
7. In casu, foram apreendidos apenas 21 (vinte e um) maços de cigarro de origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe 
reconhecer como insignificante a conduta sub examine. 
8. Insistência no arquivamento. 

 Decisão : 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 : 0000144-10.2013.4.03.6107-INQ  Voto: 9932/2013 Origem: JF / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). ARQUIVAMENTO POR 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO 
TEM COMO BEM JURÍDICO TUTELADO A FÉ PÚBLICA, QUE TEM POR CONDUTA INCRIMINADORA O SIMPLES 
FATO DE FAZER USO DO DOCUMENTO FALSIFICADO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 
Nº 75/93. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do suposto crime de uso de documento falso (art. 304, CP), 
consistente na utilização de procuração com assinatura supostamente falsificada, para dar entrada em ação judicial pleiteando 
auxílio reclusão. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não restou configurada a materialidade do 
crime de uso de documento falso, já que o falso não teve potencial lesivo, isto é, não causou ou seria apto a causar dano, porque 
corresponde à verdade. 
3. O MM. Juiz Federal discordou dos argumentos apresentados pelo membro do Parquet Federal, por considerar que os 
fundamentos não são suficientes, pois dizem respeito ao mérito da persecução penal, devendo ser analisadas à luz das provas a 
serem produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório. 

4. Conduta tipificada que tutela a fé pública. 
5. Crime formal e instantâneo que se consuma com a simples utilização do documento falso frente à Justiça. 
6. Não homologação do arquivamento, 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. 

 
245. Processo : 0000194-64.2011.4.05.8107-INQ  Voto: 9961/2013 Origem: JF / CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE PROMOVER CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL 

(ART. 64, LEI 9605/98). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC 75/93 C/C ART. 28 CPP). 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 
FATO OCORRIDO EM JULHO DE 2009. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. 

1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime ambiental de promover construção em solo não edificável 
ou no seu entorno. 

2. O Procurador da República oficiante, em 5 junho de 2013, promoveu o arquivamento do feito por entender que o 
crime já estaria fulminado pela prescrição em perceptiva; levando-se em conta a redação do art. 109, VI, do Código 
Penal, com redação anterior à lei 12.234/2010, já que no seu entender a pena a ser aplicada ao caso não atingiria o 
máximo legal de 1 (um) ano. 
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3. Observa-se que, mesmo sem levar em conta a prescrição em perspectiva, o fato já estaria fulminado pela prescrição 
em julho de 2013. 
4. O MM. Juiz discordou dos fundamentos apresentados pelo membro do MPF oficiante, pois entende que o crime do 
art. 64 é permanente, tendo em vista que as informações extraídas dos autos são no sentido de que o investigado 
continua a poluir o açude público, bem como continua a degradar a área de preservação permanente. 
5. Possibilidade do mesmo fato configurar o crime do art. 40 ou 48, da Lei 9605/98. Precedente do STJ. 

6. Arquivamento prematuro. 
7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
246. Processo : JF-RJ-2010.51.01.805807-6 Voto:10220/2013 Origem: JF / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3º, CP). 

ARQUIVAMENTO COM BASE NA TESE DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. 
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 28 DESTA 2ª CCR. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO ART. 28 
DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO, MAS COM FUNDAMENTO DIVERSO 
DO APRESENTADO PELO MEMBRO DO MPF OFICIANTE. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de estelionato previdenciário previsto no §3º do art. 
171 do Código Penal, mediante a conduta consistente no recebimento de 03 (três) parcelas de benefício previdenciário, após o 
óbito do beneficiário que ocorreu em 25/06/2008. 
2. O Procurador da República requereu o arquivamento do feito por entender que não haveria interesse de agir, tendo em vista a 
aplicação da tese da prescrição em perspectiva.. 
3. O MM. Juiz Federal discordou dos argumentos apresentados pelo membro do Parquet Federal, por entender que não pode ser 
aplicado a prescrição em perspectiva, com base na jurisprudência do E. STF. 
4. Conforme dispõe o Enunciado nº 28 desta 2ª CCR, é “inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela 
prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa 
e da presunção de inocência.”  

5. Contudo, a despeito de se encontrar evidenciada a conduta indevida por intermédio de saques de benefício após o 
óbito da beneficiária, no caso em tela, os fatos denotam que o investigado agiu desprovido do dolo específico de causar 
prejuízo ao erário, requisito subjetivo do tipo. 6. Atipicidade da conduta. 

7. Arquivamento por fundamento diverso do apresentado pelo Procurador da 
República oficiante. 

 Decisão : 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 : JF-ASI-0000932-94.2013.4.03.6116-INCRD Voto: 10290/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO JUDICIÁRIO 

(ART. 171, §3º, CP). ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
LEGAL DA CONDUTA REPUTADA COMO DELITIVA. ATIPICIDADE. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar o suposto crime de Estelionato 
Judiciário por meio de ajuizamento de Ação Judicial pleiteando benefício previdenciário de aposentadoria rural 
por idade, sem ter preenchido o requisito de tempo necessário para adquirir o benefício pleiteado. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que não existe a figura 
do Estelionato Judiciário. 
3. O MM. Juiz Federal discordou do arquivamento por considerar que a questão é sensível ao interesse social. 
4. De fato, não há previsão legal do crime de Estelionato Judiciário. Supostas manobras e inverdades no processo 
podem configurar deslealdade processual e infração disciplinar, mas não crime de falso e estelionato. Precedentes 
jurisprudenciais. 
5. Insistência no arquivamento. 

 Decisão : 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 : IP-0009116-47.2013.4.05.8100- Voto: 10309/2013 Origem: JF/CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP). O MPF PEDIU 

ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZ FEDERAL. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA 
MELHOR APURAÇÃO DO FATO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de desobediência (art. 330, CP) praticada por um piloto de 
aeronave que, após acidente (pouso forçado), abandonou o local , não obstante ter sido alertado pelo servidor da INFRAERO da 
obrigação de permanecer na aeronave até que as autoridades competentes assumissem a responsabilidade pela aeronave (art. 
168, parágrafo único, Lei 7565/86). 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de dolo, por entender que o piloto não 
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teve vontade livre e consciente de desrespeitar o alerta do agente da INFRAERO. 
4. No entanto, o MM. Juiz Federal discordou do fundamento apresentado pelo membro do Parquet, pois entende que “o caso 
merece ser aprofundado e que ainda existem diligências a serem promovidas. 
5. Arquivamento de feito que se afigura inadequado e prematuro diante da necessidade de investigação mais aprofundada dos 
fatos. 
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. 

 
249. Processo : JF-RJ-2009.51.01.809135-1-AP Voto: 10078/2013 Origem: JF-RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3º, CP). ART. 28, CPP C/C ART. 

62, IV, LC 75/93. NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89, LEI N. 9.099/95). 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 696 DO STF. 
CONHECIMENTO DA REMESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. BENEFÍCIO QUE NÃO TRADUZ DIREITO 
SUBJETIVO DO RÉU. INSISTÊNCIA NA NÃO PROPOSIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
1. Trata-se de ação penal instaurada a partir do oferecimento de denúncia pelo crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, 
do Código Penal). 
2. A denúncia narra que o réu valeu-se de meio fraudulento para obter benefício de aposentadoria por tempo de serviço junto a 
Agência da Previdência Social, utilizando-se de vínculos trabalhistas fictícios e falsidade da relação dos salários, causando à 
autarquia previdenciária o prejuízo inicial da ordem de R$175.656,00. 
3. O Procurador da República que ofereceu a denúncia também ofereceu a suspensão condicional do processo, por considerar 
aplicável a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, já que entendeu que a participação do denunciado foi 
de menor importância (fl. 02F). 
4. Ocorre que a Procuradora da República que oficiou nos autos posteriormente retirou a proposta de suspensão condicional do 
processo por considerar que, embora a denúncia mencione que o réu obteve a contribuição de servidor do INSS para a prática do 
crime, isso não retira dele a prática consciente de todas as elementares da ação típica, não sendo adequado aplicar a causa de 
diminuição de participação de menor importância. (fls. 151/171). 
5. Diante de tal manifestação o Juízo da 9ª Vara Federal se declarou incompetente e suscitou conflito negativo de competência, 
ante a já existência de decisão declinatória de competência do Juízo da 8ª Vara Federal. 
6. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região conheceu o conflito e declarou competente o Juízo suscitado. 
7. Dessa forma, o processo teve seu prosseguimento sem a proposta de suspensão condicional do processo. 
8. No momento da audiência de instrução, o Procurador oficiante negou o oferecimento da suspensão condicional do processo, 
reportando-se aos fundamentos do parecer de fls. 151/171. O Magistrado aplicou, então, o art. 28 do Código de Processo Penal, 
nos moldes da súmula 696 do STF, remetendo os autos a esta 2ª CCR para deliberação a respeito da propositura do benefício. 
9. Preliminarmente, cabe ressaltar que esta 2ª CCR tem se manifestado no sentido de que a remessa dos autos não deve ser 
conhecida quando já houver oferecimento de denúncia, exceto nos casos em que a discussão se relacionar à existência ou não 
dos pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 696 do Supremo Tribunal 
Federal. 
10. No caso dos autos, verifica-se que o conhecimento da remessa é medida que se impõe, já que o objeto da questão envolve 
justamente a análise desses pressupostos. 
11. No mérito, tem-se que assiste razão ao Membro do MPF, pois não há preenchimento do pressuposto objetivo previsto no art. 
89 da Lei 9.099/95, referente à pena mínima igual ou inferior a um ano, já que não há como se considerar que o denunciado teve 
participação de menor importância, não sendo aplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. 
12. Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido em várias oportunidades que “O benefício da 
suspensão condicional do processo não traduz direito subjetivo do acusado” (HC 101369, 25/10/2011; HC 84342, 23/06/2006) 
13. Insistência no não oferecimento da suspensão condicional do processo. 

 Decisão : 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 : JFCE/LN-0000231-41.2013.4.05.8101-PET Voto: 10189/2013 Origem: JF-CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ART. 28, CPP C/C ART. 62, IV, LC N.º 75/93. APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas 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. A Juíza Federal discordou do arquivamento. 
4. Com efeito, 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. 
5. 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 
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98.021/SC, HC 91.704, HC 102.550, HC 107.041) 
6. Inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes praticados em detrimento da Previdência Social. 
7. Arquivamento inadequado. 
8. 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. 

 
251. Processo : JF-RJ-2005.51.01.523389-0-INQ (2262/2005) Voto: 10223/2013 Origem: JF-RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SAQUES FRAUDULENTOS EM CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

CUJO TITULAR JÁ É FALECIDO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de notícia de saques fraudulentos, ocorridos em 2003, em conta corrente da Caixa Econômica Federal, após o óbito 
do titular. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar impossível apurar a autoria delitiva. 
3. A Juíza Federal discordou do arquivamento. 
4. Com efeito, considerando que ainda não houve a consumação do prazo prescricional, verifica-se a necessidade de se realizar 
as diligências que ainda estão pendentes nos autos, além de outras, com o intuito de identificar a autoria delitiva. 
5. Arquivamento prematuro. 
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
252. Processo : JF/MG-0008281-69.2013.4.01.3800-INQ (270/2011) Voto: 10251/2013 Origem: JF-MG 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28, CPP C/C ART. 62, IV, LC Nº 75/93. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL (ART. 19 DA LEI Nº 7.492/86). FRAUDE EM FINANCIAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO 
EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURA O CRIME PREVISTO NO ART. 19 DA LEI Nº 7.492/86, CUJA 
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO É DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente na 
obtenção fraudulenta de financiamento, destinado à aquisição de material de construção, junto à Caixa Econômica Federal. 
2. O Procurador da República oficiante, considerando que a conduta caracterizou o crime de estelionato contra a CEF, requereu 
o declínio de competência à Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG, uma vez que o contrato foi firmado em agência 
localizada nesta cidade. 
3. A Juíza Federal, no entanto, considerando tratar-se de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, firmou a competência do 
Juízo da 4ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, que é especializada para o processo e julgamento desse tipo de crime. 
4. Com efeito, verifica-se que o contrato de mútuo foi celebrado com finalidade certa, consistente na aquisição de materiais de 
construção, a serem utilizados exclusivamente no imóvel residencial indicado, fato que se amolda no conceito de financiamento, 
e não no de simples mútuo, uma vez que este não exige qualquer destinação específica. 
5. Desse modo, a conduta narrada nos autos caracteriza possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 19 da Lei 
7.492/86), e não o crime de estelionato (art. 171 do CP), motivo pelo qual compete à Vara especializada processar e julgar o 
crime em questão. 
6. Designação de outro Membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal perante a 4ª Vara Federal Criminal de 
Belo Horizonte. 

 Decisão : 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 : JF/CHP/SC-5003097-42.2013.4.04.7202-INQ Voto: 10349/2013 Origem: JF - CHAPECÓ / SC 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART.62, IV, DA LC 75/93. SUPOSTO CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). COMINAÇÃO EXCLUSIVA DE SANÇÃO DE NATUREZA CIVIL AO 
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ATIPICIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 

1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de desobediência (art. 330, CP) em razão do não 
cumprimento de determinação judicial em autos de cumprimento de sentença. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com esteio na atipicidade da conduta, uma vez que a 
norma legal desrespeitada pelo agente prevê sanções específicas de natureza civil para o seu descumprimento, não prevendo a 
aplicação cumulativa do art. 330 do Código Penal. 
3. O magistrado discordou do arquivamento por considerar que o crime de desobediência restou configurado. 
4. A doutrina e a jurisprudência são firmes no entendimento de que “quando a lei extrapenal comina sanção civil ou 
administrativa, e não prevê cumulação com o art. 330 do CP, inexiste crime de desobediência.” 
5. No caso dos autos verifica-se que a norma desrespeitada (arts. 600 e 601, CPC) não prevê a aplicação cumulativa do art. 330 
do Código Penal, mas tão somente sanções de natureza civil, o que afasta a tipificação da conduta como crime de desobediência. 
6. 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. 
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254. Processo : 5013155-28.2013.4.04.7001 Voto: 10407/2013 Origem: JF / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334, DO CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 

(ART. 28 DO CP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR 
INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO 
DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de procedimento instaurado para apurar a possível prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput, do 
Código Penal. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que os fatos investigados são “atípicos, 
haja vista a aplicação do princípio da insignificância penal.” 
3. O MM. Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões do Representante do Parquet, afastando a tese de insignificância da 
conduta. 
4. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/02, alterado pela Lei nº 11.033/04. 
5. Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei n° 10.522/02, ou seja, 
R$10.000,00. 
6. Aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STF e do STJ. 
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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
255. Processo : 5013532-96.2013.4.04.7001 Voto:10421/2013 Origem: JF / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334, DO CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 

(ART. 28 DO CP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR 
INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
REITERAÇÃO DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. INSISTÊNCIA NO 
ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de procedimento instaurado para apurar a possível prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput, do 
Código Penal, com valor do imposto de R$ 1.633,43. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que os fatos investigados são “atípicos, 
haja vista a aplicação do princípio da insignificância penal.” 
3. O MM. Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões do Representante do Parquet, afastando a tese de insignificância da 
conduta. 
4. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/02, alterado pela Lei nº 11.033/04. 
5. Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei n° 10.522/02, ou seja, 
R$10.000,00. 
6. Aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STF e do STJ. 
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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
256. Processo : 5002291-28.2013.4.04.7001 Voto: 10417/2013 Origem: JF / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334, DO CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 

(ART. 28 DO CP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR 
INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
REITERAÇÃO DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. INSISTÊNCIA NO 
ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de procedimento instaurado para apurar a possível prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput, do 
Código Penal, com valor do imposto de R$ 1.891,15. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que os fatos investigados são “atípicos, 
haja vista a aplicação do princípio da insignificância penal.” 
3. O MM. Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões do Representante do Parquet, afastando a tese de insignificância da 
conduta. 
4. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/02, alterado pela Lei nº 11.033/04. 
5. Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei n° 10.522/02, ou seja, 
R$10.000,00. 
6. Aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STF e do STJ. 
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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
257. Processo : 5011765-23.2013.4.04.7001  Voto: 10490/2013 Origem: JF / PR 
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 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334, DO CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 

(ART. 28 DO CP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR 
INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO 
DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de procedimento instaurado para apurar a possível prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput, do 
Código Penal. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que os fatos investigados são atípicos, 
haja vista a aplicação do princípio da insignificância penal. Valor do tributos R$ 1.155.08 (um mil cento e cinquenta e cinco 
reais e oito centavos). 
3. O MM. Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões do Representante do Parquet, afastando a tese de insignificância da 
conduta. 
4. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/02, alterado pela Lei nº 11.033/04. 
5. Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei n° 10.522/02, ou seja, 
R$10.000,00. 
6. Aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STF e do STJ. 
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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
258. Processo : 5002360-48.2013.4.04.7005 Voto: 10495/2013 Origem: JF / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334, §1º, CP). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 

DO CPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO 
DE REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 77 DO CP. 
1. O Procurador da República oficiante, ao oferecer a denúncia, deixou de propor a suspensão condicional do processo a que se 
refere o art. 89 da Lei 9.099/95, por entender inexistentes os requisitos subjetivos previstos na legislação de regência. O Juízo 
Federal, no entanto, reconheceu ser o caso de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, determinando, 
por isso, a remessa dos autos a esta Câmara, em analogia ao art. 28 do CPP. 
2. A 2ª CCR tem se manifestado no sentido de que a remessa dos autos não deve ser conhecida quando já houver oferecimento 
de denúncia, exceto nos casos em que a discussão se relacionar à existência dos pressupostos legais permissivos da suspensão 
condicional do processo, nos termos da Súmula 696 do STF. 
3. A concessão da suspensão condicional do processo está condicionada ao preenchimento pelo acusado dos requisitos dos arts. 
77 do Código Penal e 89 da Lei nº 9.099/95. Observa-se que o o alto valor das mercadorias apreendidas e também dos tributos 
iludidos, além da nocividade dos produtos (cigarros), deixam transparecer uma maior reprovabilidade da conduta do réu. 
4. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo, com o imediato retorno dos autos à origem para que 
seja dado prosseguimento à persecução penal. 

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

 
ORIGEM INTERNA 
 
NÃO PADRÃO 
259. Processo : 1.35.000.000077/2013-31 Voto: 4133/2013 Origem: PR-SE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC 

75/93). SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CP). ARQUIVAMENTO INADEQUADO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o crime de apropriação indébita, consistente no não 
repasse à Caixa Econômica Federal, pelo Município de Rosário do Catete/SE, de valores descontados em folha de pagamento de 
servidores contratantes de empréstimos consignados. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com fundamento na ausência de dolo, em razão de a 
atual Administração Municipal ter saldado as consignações descontadas dos servidores, mas não repassadas à CEF pela gestão 
anterior. 
3. Apesar de os valores já terem sido repassados à CEF pela atual gestão municipal, ainda persiste a necessidade de apuração do 
crime de apropriação indébita, uma vez que foi durante a gestão anterior que supostamente ocorreu o crime. 
4. Há que se investigar quem foi o responsável pelo não repasse dos valores e se essas quantias foram indevidamente 
apropriadas. 
5. Arquivamento inadequado. 

6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

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

 
260. Processo : 1.24.000.001696/2013-27 Voto: 9910/2013 Origem: PR / PB 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
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 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DE ADVOGADO EM CONTRATO DE 

CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N.º 32). USO DO 
DOCUMENTO COM ASSINATURA FALSIFICADA EM SECCIONAL DA OAB, ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO 
DESEMPENHO DE “UM SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE, CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS 
PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO”, COMO JÁ SE POSICIONOU O EGRÉGIO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA DAR 
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação, com o objetivo de apurar possível conduta delituosa 
consistente na falsificação da assinatura da noticiante em contrato de constituição de sociedade de advogados. 
2. O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições por entender que o processo e julgamento do crime é da 
competência da Justiça Estadual. 
3. Apresentação do documento a uma Seccional da OAB que é uma entidade responsável pelo desempenho de um serviço 
público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 
4. Competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da República. 
5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Parquet Federal para dar continuidade à 
persecução penal. 

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

 
261. Processo : 1.23.000.001683/2013-95 Voto: 9967/2013 Origem: PR / PA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. ART. 62, IV, LC 75/93. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL (ART. 46, LEI 9605/98). 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL 
(ART. 109, IV, CP, COM VIGÊNCIA ANTERIOR A LEI 12.234/2010). FATO OCORRIDO EM ABRIL DE 2010. 
INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. CRIME COM PENA MÁXIMA DE 1 ANO. 
PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO EM ABRIL DE 2014. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. 

1. Notícia de fato instaurada a partir de ofício oriundo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA comunicando a 
suposta ocorrência de delito contra o meio ambiente disposto no art. 46, da Lei nº 9605/98. 

2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que os crimes já estariam 
prescritos, uma vez que o crime foi consumado no mês de abril do ano de 2010, ainda na vigência do prazo 
prescricional in abstrato de 2 (anos) para crimes cujas penas fossem inferiores a 1 (um) ano. 

3. Crime com pena máxima de 1 (ano), com prazo prescricional de 4 (quatro) anos. 
4. Inaplicabilidade da prescrição em perspectiva. 
5. Prescrição da pretensão punitiva em abril de 2014. 
6. Arquivamento prematuro. 
7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
262. Processo : 1.29.015.000207/2013-74 Voto: 9990/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA / RS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, 2ª CCR). SUPOSTO CRIME DE CONCUSSÃO 

(ART. 316, CP) PRATICADO POR MÉDICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PREJUÍZO PATRIMONIAL 
EXCLUSIVO DO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. EQUÍVOCOS DE 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 Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de concussão por médicos que estariam exigindo 
pagamento dos pacientes e cobrando os mesmos procedimentos ao 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. 
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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. 
 
263. Processo : 1.00.000.013687/2013-11 Voto: 10046/2013 Origem: PRM – SINOP / MT  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149, CP). 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO A ESTE DELITO. INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS CRIMES DE 
OMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM CTPS E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA (ARTS. 297, §4º, E 337-A DO CP). PERSECUÇÃO PENAL QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 297, 
§ 4º , E 337-A, AMBOS DO CP. 
1. A inspeção realizada pelo Grupo Móvel para Erradicação do Trabalho Escravo não constatou elementos que indiquem a 
existência de trabalhadores em condições degradantes, submetidos a trabalho forçado ou sujeitos à violência ou coação por parte 
do empregador, razão pela qual não há que se cogitar a ocorrência do crime previsto no art. 149 do Código Penal. 
2. Verificou-se, contudo, a existência de admissão de um empregado sem o respectivo registro em CTPS, fato que configura, em 
tese, a prática dos delitos previstos nos artigos 203 e 297, § 4º, ambos do Código Penal (Enunciado n. 26 desta 2ª CCR). 
3. Por fim, salienta-se que a ausência de anotação de vínculo empregatício na CTPS acarreta, por via de consequência, ausência 
de recolhimento ou recolhimento a menor da contribuição devida à Previdência Social, fato este que se amolda ao tipo previsto 
no art. 337-A do Código Penal. 
4. Homologação do arquivamento quanto ao crime do art. 149 do CP e designação de outro Membro do Ministério Público 
Federal para dar prosseguimento à persecução penal quanto aos crimes dos arts. 297, § 4°, e 337-A, ambos do CP. 

 Decisão : 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 : 1.21.005.000169/2013-67  Voto: 10075/2013 Origem: PR / MS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO, EM TESE, CONTRA INDÍGENAS (ART. 171, 

CP). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, DA 2ª CCR). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, INCISOS IV E XI, C/C O ART. 231). 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de notícia anônima de possível prática de crime de estelionato (art. 171, CP) 
contra indígenas em liberação de empréstimos bancários. 
2. O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições ao Ministério Público Estadual, por considerar que se trata 
de direitos individuais dos indígenas, não vislumbrando, assim, interesse federal no feito. 
3. O conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais dos índios e os relativos à organização social, aos costumes, às 
línguas, crenças e tradições das comunidades indígenas, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
4. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer hipóteses de cometimento de crimes por índio ou contra 
índio, em decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109, incisos IV e XI c/c o artigo 231 da Constituição Federal. 
5. Desta forma, considerando que no presente caso a questão envolve direito indígena, que é indissociável de sua cultura e de sua 
organização social, a competência para o processo e o julgamento dos crimes ora em análise é da Justiça Federal. 
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

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

 
265. Processo : 1.25.014.000083/2013-86 Voto: 10101/2013 Origem: PRM – UNIÃO DA VITÓRIA / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTO CRIME DE EXTRAÇÃO IRREGULAR DE 

MADEIRA DE LEI (ART. 45, LEI 9605/98). EXISTÊNCIA DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONFIRMANDO 
QUE O ASSENTAMENTO EM QUE FOI EXTRAÍDA A MADEIRA DE LEI SE ENCONTRA NO MUNICÍPIO DE 
PALMAS / PR, LOCALIDADE QUE PERTENCE À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO BRANCO / PR. APLICAÇÃO DO 
ART. 70 DO CPP. ATRIBUIÇÃO DA PRM – EM PATO BRANCO / PR. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 45, da Lei 9605/98. 
2. O Procurador da República oficiante na PRM - Pato Branco / PR, declinou de suas atribuições à PRM – União da Vitória / PR, 
baseando sua decisão em relatório de vistoria feito pela Polícia Militar, por entender que o local da extração da madeira se 
encontra no Município de General Carneiro, região com atribuição da PRM – União da Vitória / PR. 
3. Já o Procurador da República oficiante na PRM - União da Vitória / PR considerou que o local em que ocorreu a infração, 
conforme sentença exarada em Ação Civil Pública, está localizado no Município de Palmas / PR, o qual pertence à Subseção 
Judiciária de Pato Branco / PR . 
4. Reconhecimento da atribuição da PRM de Pato Branco / PR (suscitada) 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. 

 
266. Processo : 1.25.002.001340/2013-36 Voto: 10227/2013 Origem: PRM – CASCAVEL – TOLDEDO / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CONTRABANDO DE PNEUS USADOS (ART. 334, CP E ART. 56, LEI 9.605/98). 

REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, 2ª CCR). IMPORTAÇÃO PROIBIDA. PRODUTO COM EFEITO NOCIVO 
À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO. PROSSEGUIMENTO DA 
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PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DO MPF. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a suposta ocorrência do crime de contrabando de 815 pneus usados de 
origem estrangeira, previsto no art. 334 do Código Penal e do suposto crime ambiental, previsto no art. 56 da Lei 9.605/98. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que não há indícios de internalização 
dos pneus usados. 
3. A apreensão dos pneus ocorreu em rodovia próxima da fronteira Brasil - Paraguai, fato que corroborado com a quantidade 
apreendida de pneus usados (815), faz presumir a internalização irregular destes produtos, situação que atrai a atribuição para o 
Parquet Federal. 
4. A importação de pneus usados é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos da Resolução nº 23/96, do CONAMA, a 
qual encontra fundamento na Convenção Internacional de Basiléia, da qual o Brasil é signatário. 
5. Desse modo, a suposta importação de 815 pneus usados de procedência estrangeira atrai a competência para a justiça federal. 
6. Não homologação do declínio de atribuição. 

 Decisão : 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 : 1.34.001.007345/2012-92 Voto: 8812/2013 Origem: PR / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A 

ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º). DELITO MATERIAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO 
E O JULGAMENTO QUE SE FIRMA PELO LOCAL ONDE SE CONSUMOU A INFRAÇÃO, NOS TERMOS DO 
ART. 70 DO CPP. LOCAL DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFLITO 
CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO, 
ÓRGÃO SUSCITANTE. 
1. Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime contra ordem tributária. Conflito negativo de atribuições. À 
época dos fatos, a empresa que supostamente teria cometido o ilícito tributário se localizava no Município de 
Carapicuíba / SP, local sob a atribuição da PRM – Osasco. Contudo, a constituição definitiva do crédito tributário, com 
seu devido lançamento, só ocorreu posteriormente, momento em que a empresa estava localizada na capital de São 
Paulo. 
2. Nos termos do art. 70 do CPP, a competência se firma, em regra, pelo local da consumação da infração penal. O 
delito previsto no art. 1º da Lei 8.137/90 configura crime material, cuja consumação depende de resultado 
naturalístico, qual seja, da supressão ou redução do tributo devido, o que somente se mostra possível após o término do 
procedimento fiscal, com a constituição definitiva do crédito tributário. 
3. A persecução penal para apuração de prática, em tese, de crime material contra a ordem tributária deve ocorrer no 
local da consumação da suposta conduta delituosa, é dizer, no local da constituição definitiva do crédito tributário. 
Aliás, o novo entendimento pretoriano tornou-se de observação obrigatória com a edição da Súmula Vinculante nº 24 
(“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”). 
3. Desse modo, como o lançamento definitivo do crédito tributário ocorreu em 19/09/2012, no âmbito da Receita 
Federal do Estado São Paulo/SP, a atribuição deve ser do membro do MPF suscitante do conflito. 
4. Pelo conhecimento do presente conflito negativo e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição do 
Procurador da República suscitante na Procuradoria da República em São Paulo. 

 Decisão : 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 : 1.24.000.000946/2005-00 Voto: 10236/2013  Origem: PR / PB 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º E 2ª, 

LEI Nº 8137/90). PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 
SOBRESTAMENTO. 
1. O parcelamento do débito fiscal apenas suspende a pretensão punitiva do Estado, não extinguindo a punibilidade 
antes do total cumprimento da obrigação assumida pelo contribuinte (art. 9º, §2º, da Lei 10.684/03). 
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 da 
2ª CCR/MPF). 
3. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Parquet Federal para acompanhar o 
pagamento integral do parcelamento e, em caso de descumprimento, prosseguir na persecução penal. 

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

 
269. Processo : 1.14.009.000151/2013-60  Voto: 10105/2013 Origem: PRM – GUANAMBI / BA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTOS CRIMES DE TENTATIVA DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO 

(ART. 171, §3º C/C ART. 14, II, CP) E DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, CP). REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA 
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PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a possível prática dos crimes de estelionato previdenciário 
tentado e de falso testemunho. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito quanto ao crime de falso testemunho em 
razão de considerar ausente a materialidade delitiva, uma vez que as mídias contendo as gravações dos depoimentos 
das testemunhas não foram encontradas. Quanto à tentativa de estelionato previdenciário entendeu que o crime não 
teria se consumado por ato voluntário da própria autora da ação previdenciária, o que, com base no art. 15, do Código 
Penal, afastaria a tipicidade do crime de estelionato, de forma que ela só responderia pelos atos já praticados. 
3. No entanto, o crime de falso testemunho possui natureza formal, consumando-se com o término do depoimento e a 
subscrição do respectivo termo pela testemunha, conforme entendimento já consolidado pela jurisprudência (STJ, HC 
201200694438, HC - HABEAS CORPUS – 238395, DJE DATA:01/08/2012; HC 201101267716, HC - HABEAS 
CORPUS – 208576, DJE DATA:13/10/2011). Desse modo, as mídias contendo as gravações audiovisuais dos 
depoimentos são dispensáveis para a formação da materialidade delitiva, sendo suficiente o termo assinado pelas 
testemunhas que consta nos autos. 
4. Assim, o arquivamento do feito quanto ao crime de falso testemunho é prematuro, impondo-se a continuidade da 
persecução penal para verificação da veracidade ou não dos depoimentos prestados. 
5. Já para a caracterização da tentativa do crime de estelionato no presente caso torna-se indispensável que esteja 
demonstrada a falsidade do contrato de comodato apresentado pela autora, pois somente assim estará preenchida a 
elementar do tipo “mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. 
6. Ademais, não é possível afirmar que o crime de estelionato não se consumou por ato voluntário da própria autora, o 
que afastaria a tipicidade penal (art. 15, CP), porque o que levou o Magistrado a julgar improcedente a ação foi todo 
um conjunto de elementos e não somente a afirmação da autora de que o contrato era falso. 
7. Dessa forma, é imperiosa a realização de diligências com o intuito de verificar a autenticidade do contrato, o que 
possibilitará a conclusão acerca do suposto crime de estelionato tentado e ensejará a investigação quanto à autoria da 
suposta falsificação. 
8. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

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

 
270. Processo : 1.23.000.000294/2011-81 Voto: 10140/2013 Origem: PR-PA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES IMPUTADAS A REPRESENTANTES DE 

EMPRESA DE FACTORING. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). NECESSIDADE DE 
REALIZAÇÃOD DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR 
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de notícia de supostas irregularidades verificadas em empresa de fomento mercantil, dentre as quais a 
cobrança de juros superiores ao limite legal, o que pode configurar o crime de usura (art. 13, Decreto nº 22.626/1933). 
2. A Procuradora da República oficiante, sem realizar qualquer diligência, promoveu o arquivamento do feito por 
considerar que “a representante relata uma série de transações comerciais, as quais, em tese, não evidenciam a prática 
de crime”. 
3. No entanto, tendo em vista essa suposta cobrança de juros superiores ao limite estabelecido no Decreto nº 
22.626/1933, mostra-se imperiosa a realização de diligências investigativas. 
4. Arquivamento prematuro. 
5. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

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

 
271. Processo : 1.13.002.000105/2013-68 Voto: 5491/2013 Origem: PRM - TEFÉ / AM 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, 

ART. 62, IV). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas a partir de auto de infração do ICMBio em razão do flagrante de 
penetração em Unidade de Conservação com a posse de instrumentos próprios para a caça, pesca e apanha de 
quelônios e peixe boi. 
2. A Procuradora da República oficiante, sem realizar qualquer diligência, promoveu o arquivamento do feito por 
considerar que não há elemento informativo acerca da autoria delitiva que permita a continuidade das diligências 
investigativas. 
3. No entanto, verifica-se a possibilidade de realização de diligências com o intuito de buscar a identificação do 
infrator. 
4. Arquivamento prematuro. 
5. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 
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Borges de Andrada. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES 
272. Processo : 1.33.005.000456/2013-56  Voto: 10612/2013 Origem: PRM – JOINVILLE / SC 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de pornografia infantil (art. 241-A, ECA) por meio da internet. Revisão de declínio (Enunciado 

n° 32, 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual. 

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

 
273. Processo : 1.17.000.001258/2013-01 Voto: 9390/2013 Origem: PRM – SERRA / ES 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime militar de rigor excessivo (art. 174, CP), praticado por militar da Marinha contra outro 

militar da Marinha, na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo - EAMES. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 
2ªCCR). Atribuição do Ministério Público Militar. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 

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

 
274. Processo : 1.30.001.006539/2013-09 Voto: 9943/2013 Origem: PR / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime militar de prevaricação (art. 319, CPM). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). 

Supostamente, oficiais do Exército teriam deixado de apurar práticas delituosas de subordinados. Atribuição do Ministério 
Público Militar. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 

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

 
275. Processo : 1.14.000.002337/2013-33 Voto: 9311/2013 Origem: PR / BA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de abuso de autoridade (Lei n. 4.898/1965). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ª CCR). 

Representação noticiando suposto abuso de autoridade cometido por policial do batalhão de choque da Polícia Militar do Distrito 
Federal. Ilícito penal atribuído a agente público do Distrito 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 do Distrito 
Federal e Territórios. 

 Decisão : 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 : 1.23.006.000171/2013-51 (RESERVADO) Voto: 9313/2013 Origem: PRM – PARAGOMINAS / PA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime contra a administração ambiental (art. 69-A da Lei n° 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado 

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

 
277. Processo : 1.14.000.002377/2013-85 (RESERVADO) Voto: 9318/2013 Origem: PR / BA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possível acondicionamento de resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento (art. 

56, Lei n. 9.605/98) e possível crime de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente (art. 132, CP). Revisão de 
declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Apesar da gravidade, a contaminação está adstrita ao território do Município de Santo 
Amaro da Purificação / BA. 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. 

 
278. Processo : 1.30.008.000262/2013-32 Voto: 10003/2013 Origem: PRM – RESENDE / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível 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. 

 
279. Processo : 1.30.007.000526/2013-68 Voto: 9497/2013 Origem: PRM – PETRÓPOLIS / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
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 Ementa : Notícia de Fato. Notícia de maus-tratos a bicho preguiça (art. 32, Lei 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). 

O veterinário que atendeu o animal encontrado informou que não se trata de espécie de bicho preguiça em extinção, conforme 
certidão anexada aos autos. 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. 

 
280. Processo : 1.33.012.000374/2013-12 (RESERVADO) Voto: 9510/2013 Origem: PRM – MIGUEL DO OESTE / SC 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime contra a fauna (art. 29, §1º, III, Lei n. 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). 

Não há espécie ameaçada de extinção, conforme laudo do IBAMA. 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. 

 
281. Processo : 1.00.000.012903/2013-19 (RESERVADO) Voto: 9565/2013 Origem: PRM – BLUMENAL / SC 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de poluição de curso d´ água (art. 54, Lei n. 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 

2ªCCR). O curso d´ água não é federal e não possui terras de marinha em suas margens. 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. 

 
282. Processo : 1.15.003.000500/2013-66 Voto: 9511/2013 Origem: PRM – SOBRAL / CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de maus-tratos contra cachorros (art. 32, Lei n. 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 

2ªCCR). Espécie não ameaçada de extinção. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
283. Processo : DPF/MBA/PA-INQ-00112/2010  Voto: 10235/2013 Origem: PRM – TUCURUÍ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime contra a administração ambiental (art. 69-A da Lei n° 9.605/98) e de transporte de produto 

florestal sem licença (art. 46, Lei 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Suposta prestação de informações 
falsas ao Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual e 
suposto transporte de madeira sem licença válida. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
284. Processo : 1.30.004.000135/2013-73 Voto: 9391/2013 Origem: PRM – ITAPERUNA / RJ  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Preparatório. Suposto crime de infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP) e de entregar a consumo 

substância nociva à saúde (art. 278, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Possíveis irregularidades sanitárias em 
abatedouros localizados nos Municípios de Miracema e de Santo Antônio de Pádua. Abatedouros sob vigilância municipal. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
285. Processo : 1.33.000.000699/2013-34 Voto: 9430/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Notícia de suposta prática do crime de induzir ou instigar alguém ao uso indevido de 

drogas (art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Ausência de indícios de 
transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
286. Processo : 1.17.000.001814/2013-31 (RESERVADO) Voto: 9432/2013 Origem: PRM – SERRA / ES 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Notícia de supostas práticas de diversos crimes no Estado do Espírito Santo, como formação de quadrilha, 

estelionato, enriquecimento ilícito, advocacia administrativa, denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime. Condutas 
atribuídas a cinco magistrados estaduais, a um delegado de Polícia Civil e a quatro advogados. Revisão de declínio (Enunciado 
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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. 

 
287. Processo : 1.33.005.000529/2013-18 (RESERVADO) Voto: 9483/2013 Origem: PRM – JOINVILLE / SC  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de falsa identidade (art. 307, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Dano causado 

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

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

 
288. Processo : 1.15.000.000050/2013-31 Voto: 10176/2013 Origem: PR-CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 

32, 2ªCCR). Alteração da data de vencimento da obrigação de recolhimento de contribuição sindical, destinada a Sindicato de 
Guias de Turismo do Ceará, com o intuito de não realizar o pagamento da multa por atraso. 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. 

 
289. Processo : 1.13.000.001730/2013-47 Voto: 9564/2013 Origem: PR / AM 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de crime. Supostos crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP), uso de documento falso (art. 304, CP) e fraude à 

licitação (art. 89, Lei 8666/93), praticados, em tese, contra o Estado do Amazonas. 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. 

 
290. Processo : 1.34.001.006414/2013-21 Voto: 9494/2013 Origem: PR/ SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Representação sobre o cometimento de possível crime de apologia a fato criminoso (art. 287, CP) na rede 

mundial de computadores. Revisão de declínio (LC 75/93, art. 62, IV). Mensagens ofensivas veiculadas no fórum de discussão 
do youtube. Ausência 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. 

 
291. Processo : 1.34.001.005681/2013-81 Voto: 9495/2013 Origem: PR / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime sexual contra vulnerável (art. 217-A, CP). 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. 

 
292. Processo : 1.20.000.001700/2013-04 Voto: 10111/2013 Origem: PR-MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de disseminação de material que contenha pornografia infantil (art. 241-A, ECA) por meio da 

internet. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Ausência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
293. Processo : 1.24.001.000202/2013-87 (RESERVADO) Voto: 9517/2013 Origem: PRM – CAMPINA GRANDE / PB 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possível fraude a licitações (art. 90, Lei 8666/93). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Propriedade 

fictícia de empresa com objetivo de fraudar licitação. A notícia de fato cinge-se a informar a propriedade fictícia da pessoa 
jurídica com a finalidade de fraudar licitações públicas, não tendo sido feito menção acerca de recursos de origem federal. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 
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Borges de Andrada. 
 
294. Processo : 1.31.000.001270/2013-39 (RESERVADO) Voto: 9561/2013 Origem: PR / RO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposta fraude em certame de interesse público (art. 311-A, III, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 

2ªCCR). Suposta fraude no sistema de seleção (vestibular) para ingresso em curso de graduação superior em Medicina. 
Instituição privada de ensino superior, com sede em município. 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. 

 
295. Processo : 1.31.000.001122/2013-14 Voto: 9562/2013 Origem: PR / RO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir do encaminhamento de ofício da Agência Nacional do Petróleo (ANP) relativo a auto de 

infração lavrado contra sociedade comercial, em face de acondicionamento, manuseio, e venda de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) em desacordo com as normas de segurança da ANP. Crime contra a ordem econômica (Lei nº 8.176/91, art. 1º, inc. I). 
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 a 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do 
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual. 

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

 
296. Processo : 1.29.006.000401/2013-69 Voto: 9598/2013 Origem: PR / RN 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Notícia anônima sobre a prática de crime de ameaça praticada na rede mundial de computadores (art. 147, CP). 

Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Ameaça para fazer com que usuário da internet criasse usuário falso com 
postagem de fotos nua. 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. 

 
297. Processo : DPF/PHB/PI-00132/2013-INQ  Voto: 9619/2013 Origem: PRM – PARNAÍBA / PI 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1, Decreto Lei nº 201/67). Revisão de declínio 

(Enunciado n° 33, 2ªCCR). Contratação de servidor público municipal sem a prévia aprovação em concurso público. 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. 

 
298. Processo : 1.30.001.006529/2013-65 Voto: 9846/2013 Origem: PR / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de prevaricação (art. 319, CP), tráfico de influência (art. 332, CP), constrangimento ilegal (art. 

146, CP) e abuso de autoridade (Lei 4.898/65). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Supostos crimes cometidos por 
policiais civis. 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. 

 
299. Processo : 1.30.017.001100/2013-11 Voto: 9896/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DO MERITI / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Notícia anônima encaminhada por e-mail informando que um automóvel subiu uma calçada que estava com 

pedestres e crianças. 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. 

 
300. Processo : 1.26.001.000259/2012-21 - SIGILOSO Voto: 9929/2013  Origem: PR / PB 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 4º). Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Relatório do COAF apontando a suposta prática de agiotagem, crime de competência da Justiça 
Estadual, tal qual o eventual crime subsequente de lavagem de dinheiro. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal 
para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 
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Borges de Andrada. 
 
301. Processo : 1.29.008.000372/2013-15 Voto: 9962/2013 Origem: PRM – SANTA MARIA / RS  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Representação sobre o possível cometimento de crime de promover ou facilitar o deslocamento de alguém 

dentro do território nacional para o exercício de prostituição ou outra forma de exploração sexual (art. 231-A, CP). Revisão de 
declínio (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de indício de transnacionalidade da conduta. 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. 

 
302. Processo : 1.35.000.001745/2013-48 Voto: 10000/2013 Origem: PR / SE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de informação. Possível crime de tortura (Lei nº 9455/97). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ª CCR). Representação 

noticiando suposta prática de tortura por parte de Policial Militar com o objetivo de obter confissão de um suposto crime. Delito 
cometido por militar 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. 

 Decisão : 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 : 1.12.000.000641/2013-11 Voto: 10082/2013 Origem: PR / AP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível prática de supressão de documentos, na modalidade ocultação (art. 305, CP). Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Suposta ocultação de documentos da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 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. 

 
304. Processo : 1.28.000.001638/2013-54  Voto:10230/2013 Origem: PR / RN 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra particular (art. 171, CP), consistente em promessa de adiantar recebimento 

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

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

 
305. Processo : 1.30.001.006119/2013-14  Voto: 10004/2013 Origem: PR-RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra particular (art. 171, CP), consistente em concessão fraudulenta de 

empréstimo consignado. 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 maioria o voto do Relator. Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
306. Processo : 1.29.003.000360/2013-31  Voto: 10087/2013 Origem: PRM – NOVO HAMBURGO / RS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra particular segurado do INSS (art. 171, CP), consistente em concessão 

fraudulenta de empréstimo consignado. 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 maioria o voto do Relator. Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
307. Processo : 1.30.010.000458/2013-88 Voto: 10228/2013 Origem: PRM – VOLTA REDONDA / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Supostos crimes contra a Administração da Justiça. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). A notícia de 

fato cinge-se a informar que um advogado e alguns serventuários da Justiça Estadual do Rio de Janeiro estariam com um suposto 
esquema de fraude na justiça local. 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. 

 
308. Processo : 1.16.000.002617/2013-77 Voto: 10008/2013 Origem: PR-DF 
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 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime (art. 240, CPM) praticado por civil contra patrimônio sob a administração militar. Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Atribuição do Ministério Público Militar. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 
Público Militar. 

 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. 

 
309. Processo : 1.34.001.007848/2013-49 Voto: 10451/2013 Origem: PR / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia Fato. Suposto crime de injúria racial entre particulares (art. 140, §3º, do CP). O delito teria sido praticado, em tese, na 

rede social facebook (em conversa privada). 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. 

 
310. Processo : 1.34.015.000480/2013-39 Voto: 10477/2013 Origem: PRM – BARRETOS / SP  
 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. 

 
311. Processo : 1.11.000.000282/2013-39  Voto: 10479/2013 Origem: PRM – ITAJAÍ / BRUSQUE - SC  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de informação. 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. 

 
312. Processo : INQ-00138/2012  Voto: 10510 /2013 Origem: PRM – SANTARÉM / PA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de exercício ilegal da medicina (art. 282, do CP) e de estelionato (art. 171, do CP). Revisão de 

declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Suposta ilegalidade cometida por enfermeiro que estaria realizando consultas com baixo 
preço e ainda prescrevendo medicação como se médico fosse. Condutas realizadas em bairros municipais. 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. 

 
313. Processo : 1.30.001.005370/2013-61  Voto: 10543/2013 Origem: PR / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime ambiental (art. 60, Lei nº 9.605/98). Possível exercício de atividades potencialmente poluidoras 

sem o devido licenciamento ambiental. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, 
serviços ou interesses da União, suas empresas públicas ou autarquias. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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. 

 
314. Processo : 1.34.030.000231/2013-55 Voto: 10552/2013 Origem: PRM – JALES / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 
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315. Processo : SRPF-AP-00385/2012-INQ Voto: 8240/2013 Origem: PR-AP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra particular (art. 171, CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª 

Câmara). Suposta utilização de fraude para saque de uma parcela de seguro desemprego da vítima. O segurado informou que 
cedeu o seu cartão magnético e a sua senha para seu filho e sua esposa sacarem o seu seguro desemprego. A esposa do 
beneficiário informou que no momento em que ela e o filho estavam tentando sacar o seguro desemprego havia um rapaz que 
lhes informou que o caixa eletrônico em que estavam estava com problema. Informou que esse rapaz viu quando seu filho 
digitou a senha e lhes informou novamente que o caixa estava com problema, o que levou seu filho a deixar esse caixa, 
acreditando que a operação não foi encerrada, o que teria permitido que o rapaz sacasse o dinheiro. A Caixa Econômica Federal 
informou que não sofreu qualquer prejuízo. 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. 

 
316. Processo : 1.26.000.003078/2013-47 Voto: 10464/2013 Origem: PR-PE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime previsto na Lei 8.666/93. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Fraude em processo 

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

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

 
317. Processo : 1.13.001.000035/2011-96 Voto: 10480/2013 Origem: PRM – TABATINGA / AM 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de supostos crimes militares, imputados a militar em situação de atividade. 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Atribuição do Ministério Público Militar. Recebimento do arquivamento como 
declínio de atribuições. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 

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

 
318. Processo : 1.20.000.001430/2013-23 Voto: 10515 /2013 Origem: PR-MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. 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. 

 
319. Processo : 1.23.002.000090/2012-19 Voto: 10556/2013 Origem: PRM – SANTARÉM / PA  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de Informação. Crime ambiental (art. 29, Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Caçar 3 animais 

silvestres 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. 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. 

 
320. Processo : 1.34.001.005169/2013-35 Voto: 10578/2013 Origem: PR-SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Notícia de existência de quadrilha no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, envolvendo Juízes, Defensores 

Públicos, Procuradores e Promotores do Ministério Público Estadual, políticos e representantes de empresa privada. 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 do Rio de 
Janeiro. 

 Decisão : 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 : 1.29.000.001037/2013-12 Voto: 10603/2013 Origem: PR-RS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir do recebimento de documentação consistente em informações espontâneas 

encaminhadas pelo Ministério Público da Suíça, extraídas de investigação contra brasileiro. Revisão de declínio (Enunciado n° 
32, 2ªCCR). Existência de três ações penai ajuizadas pelo Ministério Público Estadual contra o investigado. 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 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Borges de Andrada. 
 
322. Processo : 1.30.001.005239/2013-02 Voto: 10611/2013 Origem: PR-RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita praticado por advogado, contra 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. 

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO 
323. Processo : SPF/BA-00463/2012-INQ Voto: 10090/2013 Origem: PR / BA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299, CP) em desfavor de Junta Comercial, mediante a inserção de 

interposta pessoa (“laranja”) no quadro societário de empresa e suposto crime de sonegação de tributo (art. 1º, Lei 8137/90). 
Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Quanto a suposta sonegação de tributo, em resposta à diligência do MPF, a 
Receita Federal do Brasil informou que nenhuma das empresas investigadas teve formalizada contra si Representação Fiscal 
para Fins Penais. Não lançamento do crédito tributário. Homologação de arquivamento. Quanto a suposta falsidade ideológica 
em desfavor de Junta Comercial, observa-se que a realização de registro de empresas mercantis pela Junta Comercial sob a 
supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da 
competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada 
nem sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC, 116529/MT, Rel. Min. 
Humberto Martins, DJe 03/05/2011, CC 81261/BA, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 11//02/2009 e CC 109.526/SC, 
Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/05/2010). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS 
324. Processo : 1.20.000.001002/2009-14 Voto: 10544/2013 Origem: PRM – CÁCERES / MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de injúria (art. 140, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Crime cuja 

ação penal somente se procede mediante oferecimento de queixa pelo ofendido. Inexistência de atribuição do Ministério Público 
para oferecimento de denúncia. 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. 

 
325. Processo : 1.25.012.000419/2013-21 Voto: 10303/2013 Origem: PRM - GUAÍRA/PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Contrabando de cigarros (art. 334 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Apreensão de 30 

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

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

 
326. Processo  1.29.015.000206/2013-20  Voto: 9435/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA / RS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de Informação. Contrabando de cigarros (art. 334 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Apreensão de 

500 (quinhentos) maços de cigarro de origem estrangeira. Apesar da apreensão (materialidade do delito), o suposto autor dos 
fatos, antes de ser abordado pela polícia, empreendeu fuga do local, abandonando a bolsa, na qual foram encontrados os maços 
de cigarro. Não identificação do responsável pelo transporte das mercadorias proibidas. Ausência de indícios 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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
327. Processo : 1.20.005.000018/2013-46 Voto:9585/2013 Origem: PRM – RONDONÓPOLIS / MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de contrabando (art. 334, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos são 

objeto de apreciação na Ação Penal nº 2512-92.2013.4.01.3602. 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. 

 
328. Processo : 1.20.005.000008/2013-19  Voto: 9273/2013 Origem: PRM – RONDONÓPOLIS / MT  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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 Ementa : Peças de informação. Suposto crime de contrabando (art. 334, §1º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Existência de Ação Penal (nº 2677-42.2013.4.01.3602) para apurar o mesmo fato. 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. 

 
329. Processo : 1.25.001.000493/2013-76  Voto:9472/2013 Origem: PRM – CAMPO MOURÃO / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de contrabando (art. 334, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos já foram 

objeto de apreciação no Inquérito Policial nº 0362/2013-DPF/MGA/PR, Processo nº 5002489-38.2013.404.7010. 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. 

 
330. Processo : 1.20.000.001196/2013-34  Voto: 9320/2013 Origem: PRM – DIAMANTINO / MT  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Supostas fraudes em contas vinculadas ao FGTS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência 

de Inquérito Policial (nº 0427/2013 SR/DPF/MT) para apurar o mesmo fato. 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. 

 
331. Processo : 1.13.000.000907/2013-98  Voto: 9405/2013 Origem: PR / AM 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de informação. Supostas irregularidades em execução de Convênio entre a Prefeitura do Município de Ipixuna / AM e o 

Ministério da Defesa (art. 1º, II, III e VII, DL 201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos já foram 
analisados no Inquérito Policial nº 0028/2010. 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. 

 
332. Processo : JF-RJ-0004285-13.2013.4.02.5101-INQ Voto: 9446/2013 Origem: JF - RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : inquérito Policial. Suposto estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os 

fatos estão sendo investigados no Inquérito Policial nº 768/2010. 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. 

 
333. Processo : 1.29.004.001112/2013-05 Voto: 9547/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO / RS 
 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). Após o falecimento do titular do benefício previdenciário, o suposto autor dos fatos teria sacado indevidamente parcelas do 
benefício previdenciário. Último saque realizado em 31/08/1994. Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, CP). Extinção da 
punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
334. Processo : 1.29.004.001113/2013-41 Voto: 9548/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO / RS 
 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). Após o falecimento do titular do benefício previdenciário, o suposto autor dos fatos teria sacado indevidamente parcelas do 
benefício previdenciário. Último saque realizado em 31/03/1998. Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, CP). Extinção da 
punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
335. Processo : DPF/MS-0471/2012-INQ Voto:9926/2013 Origem: PRM – COXIM / MS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Policial. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Inquérito Policial instaurado a partir de representação encaminhada pelo INSS, dando notícia de que houve pagamento 
indevido de benefício previdenciário após a morte do beneficiário. Último saque realizado em 15/10/2001. 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. 

 
336. Processo : 1.18.000.003072/2013-41  Voto: 10132/2013 Origem: PR / GO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
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 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 a partir de representação encaminhada pela Procuradoria-Geral Federal em Goiás, dando notícia 
de recebimento de parcelas de benefício previdenciário, mesmo após o óbito do beneficiário. Último saque ocorrido em 
12/05/1995. 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. 

 
337. Processo : 1.18.000.003073/2013-96  Voto: 10133/2013 Origem: PR / GO 
 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 a partir de representação encaminhada pela Procuradoria-Geral Federal em Goiás, dando notícia 
de recebimento de parcelas de benefício previdenciário, mesmo após o óbito do beneficiário. Último saque ocorrido em 
11/04/1996. 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. 

 
338. Processo : 1.29.004.001039/2013-63 Voto: 9467/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO / RS 
 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). Após o falecimento do titular do benefício previdenciário, o suposto autor do fato teria sacado indevidamente uma parcela 
do benefício previdenciário. Saque realizado em 30/06/2001. Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, CP). Extinção da 
punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
339. Processo : 1.27.000.001858/2013-15 Voto: 9470/2013 Origem: PR / PI 
 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). Após o falecimento do titular do benefício previdenciário, o suposto autor dos fatos teria sacado indevidamente parcelas do 
benefício previdenciário. Último saque realizado em 30/11/1997. Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, CP). Extinção da 
punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
340. Processo : 1.17.000.002062/2013-26 Voto: 9471/2013 Origem: PRM – SERRA / ES 
 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). Após o falecimento do titular do benefício previdenciário, o suposto autor dos fatos teria sacado indevidamente parcelas do 
benefício previdenciário. Último saque realizado em 02/09/1998. Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, CP). Extinção da 
punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
341. Processo : 1.28.000.001277/2013-46  Voto: 9587/2013 Origem: PR / RN 
 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). Após o falecimento do titular do benefício previdenciário, o suposto autor dos fatos teria sacado indevidamente parcelas do 
benefício previdenciário. Último saque realizado em 11/07/2001. Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, CP). Extinção da 
punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
342. Processo : 1.27.000.001877/2013-41  Voto: 9595/2013 Origem: PR / PI 
 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). Após o falecimento do titular do benefício previdenciário, o suposto autor dos fatos teria sacado indevidamente parcelas do 
benefício previdenciário. Último saque realizado em 24/05/2001. Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, CP). Extinção da 
punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
343. Processo : 1.34.002.000501/2013-65 Voto: 10239/2013 Origem: PRM – ARAÇATUBA / SP 
 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 14/09/2001. Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, 
CP). 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. 
 
344. Processo : 1.34.002.000498/2013-80  Voto: 10240/2013 Origem: PRM – ARAÇATUBA / SP 
 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 13/09/2001. 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. 

 
345. Processo : 1.28.000.001725/2013-10  Voto: 9803/2013 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 representação encaminhada pela Polícia Federal, dando notícia de que pessoas teriam 
recebido parcelas de benefício previdenciário, mesmo após o óbito dos beneficiários segurados – 4 (quatro) fatos diferentes. 
Fatos ocorridos em 09/1997, 06/1998, 10/2001 e 12/2001. Quantos aos fatos ocorridos em 09/1997, 06/1998 e 10/2001, 
prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, CP). Já quanto ao fato ocorrido em 12/2001, como ocorreu apenas um saque, há 
manifesta ausência de dolo em se obter qualquer vantagem ilícita em prejuízo do INSS. 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. 

 
346. Processo : 1.24.000.000140/2012-32 Voto: 9361/2013 Origem: PR / PB 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato previdenciário cometido por funcionário público (art. 171, 

§3º, CP). Concessão de benefício previdenciário de forma irregular implementada em 02/09/2003. Revisão de arquivamento (art. 
62, IV, da LC 75/93). Supostamente, a aposentadoria rural do beneficiário teria sido implementada faltando um documento, bem 
como a entrevista pessoal com o beneficiário, fato descoberto em vistoria realizada pelo INSS em 2009. Em procedimento 
realizado pela Corregedoria do INSS (cópia na mídia eletrônica) para apurar a responsabilidade da funcionária pública, apurou-
se que a falha ocorreu por erro escusável, uma vez que a servidora não tinha conhecimento da irregularidade na documentação 
apresentada no ato concessório. Ademais, o benefício previdenciário suspenso foi restabelecido por decisão judicial da 25ª Vara 
de Pernambuco (processo nº 050113857-2012.4058) em 04/12/2012. Ausência de justa causa para prosseguir na 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. 

 
347. Processo : 1.36.001.000152/2013-17 Voto: 9545/2013 Origem: PRM – ARAGAUÍNA / TO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peça de informação. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Os fatos já são objeto de apreciação no Inquérito Policial nº 0236/2013-4 - DPF/AGA/TO. 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. 

 
348. Processo : 1.27.000.001883/2013-07 Voto: 9479/2013 Origem: PR / PI 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de informação. 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 21/11/2001. Saque 
realizados em 31/12/2001. O fato de ter ocorrido apenas um saque do benefício do previdenciário, efetivado nos mês seguinte ao 
óbito do titular, revela a manifesta 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. 

 
349. Processo : 1.24.000.001231/2013-76 (RESERVADO) Voto: 9348/2013 Origem: PR / PB 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. 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). Saques correspondentes às 
competências 12/2001 a 03/2002. O valor total dos saques é de R$ 1.554,48 (um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e 
quarenta e oito centavos). Diligências realizadas pelo MPF a fim de identificar o responsável pelo recebimento indevido dos 
valores 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. 

 
350. Processo : 1.23.002.000248/2013-23 (RESERVADO) Voto: 9573/2013 Origem: PRM – SANTARÉM / PA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
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 Ementa : Peças de informação. Supostos crimes ambientais (arts. 50-A e 44, Lei 9605/). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Os fatos são objeto de apreciação no Procedimento Investigatório Criminal nº 1.23.002.000503/2013-38. 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. 

 
351. Processo : 1.22.002.000118/2013-28 Voto: 9964/2013 Origem: PRM – UBERABA / MG 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes ambientais (arts. 56 e 69-A, Lei 9605/98). Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). Expediente iniciado a partir de representação do IBAMA, que noticia que empresa supostamente teria 
deixado de apresentar, no prazo legal, relatório de comercialização de produto agrotóxico. Em relatório feito pela SUPRAM / 
Triângulo Mineiro, constatou-se que a empresa possui licença de operação emitida pelo órgão ambiental e que não fabrica 
produto proibido. Quanto ao crime do art. 69-A, constata-se mera infração administrativa, não caracterizadora de crime 
ambiental. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das investigações. 
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. 

 
352. Processo : 1.35.000.001640/2013-99  Voto:9485/2013 Origem: PRM – ESTANCIA / SE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime ambiental (art. 44, Lei 9605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos já são 

objeto de apreciação no Inquérito Policial nº 736/13 GAB/PRR/GGM. 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. 

 
353. Processo : 1.23.002.000362/2013-53 Voto: 9575/2013 Origem: PRM – SANTARÉM / PA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime ambiental (art. 60, Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena 

máxima prevista de 6 (seis) meses. Prazo prescricional de 3 (três) anos. Fato ocorrido em 13/10/2010. 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. 

 
354. Processo : 1.20.000.001202/2013-53 Voto: 10007/2013 Origem: PR / MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposta fraude na alteração cadastral em contas vinculadas ao FGTS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62, IV). Procedimento administrativo instaurado a partir de representação oriunda da Caixa Econômica Federal, dando conta de 
possíveis fraudes na alteração cadastral em contas vinculadas ao FGTS. Os fatos imputados são objeto de apreciação no 
Inquérito Policial nº 0428/2013 SR/DPF/MT. 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. 

 
355. Processo : 1.36.000.000910/2013-15 Voto: 10026/2013 Origem: PR / TO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (art. 147, CP) e de falsificação de documento público (art. 297, CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Impedimento de realização de trabalho de mapeamento de propriedade rural. Os fatos 
imputados são objeto do processo MPF: 1.18.000.002270/2013. 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. 

 
356. Processo : 1.29.011.000142/2013-05 Voto: 10129/2013 Origem: PRM – URUGUAINANA / RS  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto exercício da profissão de vigilante sem o prévio registro no Departamento da 

Polícia Federal (Lei 7.102/83). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos imputados são objeto do Inquérito 
Policial nº 0169/2013-4-DPF/UGA/RS. 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. 

 
357. Processo : 1.18.000.002746/2012-18 (RESERVADO) Voto: 9571/2013 Origem: PR / GO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Suposto crime de atuar no mercado de valores mobiliários sem autorização (art. 27-E, Lei nº 

6385/76) e contra o sistema financeiro nacional (art. 2º, Lei 7.492). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Procedimento de cooperação com a Comissão de Valores Mobiliários. Os fatos já são objeto de apreciação no processo crime nº 
28435-09.2011.4.01.3500 (IPL-1828/2007). 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 
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Borges de Andrada. 
 
358. Processo : 1.00.000.012497/2013-86 (RESERVADO) Voto: 9572/2013 Origem: PRM – ALTAMIRA / 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 75/93, 

art. 62, IV). Os fatos são objeto de apreciação no Procedimento MPF nº 1.23.003.000173/2013-71. 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. 

 
359. Processo : 1.27.002.000357/2013-00 Voto: 10273/2013 Origem: PRM – FLORIANO / PI  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposta apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Os fatos imputados são objeto do procedimento nº 1.27.002.000199/2013-80. 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. 

 
360. Processo : 1.29.000.000471/2003-03 Voto: 9343/2013 Origem: PR / RS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento preparatório. Possível crime de abandono de função pública (art. 323, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de representação do Ministério da Saúde do Rio Grande do Sul para apurar suposto 
abandono de função pública praticada por médico. Fato ocorrido até março de 1997. Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, 
VI, CP – redação anterior à lei 12234/2010). Extinção da punibilidade (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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
361. Processo : 1.30.017.000093/2013-21 Voto: 9481/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (art. 3º, III, Lei nº 8137/90). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no ano de 2004. Prescrição da pretensão punitiva estatal. (art. 109, IV, 
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. 

 
362. Processo : 1.28.100.000273/2012-31 Voto: 9335/2013 Origem: PRM – MOSSORÓ / RN 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, incisos III, Decreto Lei nº 201/67) e 

suposto crime de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei (art. 89, Lei 8666/93). Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para apurar conduta de ex-prefeito de Apodi / RN, em relação à execução do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. Quanto ao tipo penal dos 
inciso III, do Decreto Lei 201/67, não há elementos que o ex-prefeito desviou ou aplicou indevidamente tais verbas. Ademais, 
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal (fato supostamente consumado em dezembro de 1998). Penas máxima de 3 
(três) anos. Extinção da punibilidade estatal (art. 107, IV, CP). Quanto ao tipo penal do art. 89, da Lei 8666/93, também ocorreu 
prescrição da pretensão punitiva estatal (fato supostamente consumado em dezembro de 1998). Pena máxima de 5 (cinco) anos. 
Extinção da punibilidade estatal (art. 107, IV, CP). Homologação do arquivamento. 

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

 
363. Processo : 1.23.002.000524/2009-77  Voto: 10271/2013 Origem: PRM – SANTARÉM / PARÁ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, III, Decreto-Lei nº 201/1967). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de Acórdão do TCU que julgou a prestação de contas 
do ex-prefeito do Município de Gurupá / PA, referente a Convênio firmado com o Fundo Nacional de Saúde – FUNASA. 
Convênio com prestação de contas em 2001. Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP). Homologação do 
arquivamento. 

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

 
364. Processo : 1.20.000.001234/2013-59 Voto: 9274/2013 Origem: PRM - DIAMANTINO / MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Supostos crimes de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, incisos III e VII, Decreto Lei nº 201/67) e suposto 

crime dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei (art. 89, Lei 8666/93). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62, IV). Notícia de fato instaurada em desfavor de ex-prefeito de Nova Mutum / MT, em relação a atos cometidos na execução 
de Plano de Erradicação do Aedes Aegypti. Quanto ao tipos penais dos incisos III e VII, do Decreto Lei 201/67, prescrição da 
pretensão punitiva estatal (fatos supostamente consumados em 12/05/1998 e 10/12/1999). Penas máximas de 3 (três) anos. 
Extinção da punibilidade estatal (art. 107, IV, CP). Quanto ao tipo penal do art. 89, da Lei 8666/93, prescrição da pretensão 
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punitiva estatal (fato supostamente consumado em 10/12/1997 – repasses realizados em 11/03/1998 e 12/08/1999). Pena máxima 
de 5 (cinco) anos. Extinção da punibilidade estatal (art. 107, IV, CP). Homologação do arquivamento. 

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

 
365. Processo : 1.15.003.000254/2012-61 Voto: 9280/2013 Origem: PRM – SOBRAL / CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, VII, Decreto Lei nº 201/67). Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para apurar suposta omissão na prestação de contas por parte do ex-prefeito do 
Município de Martinópole / CE, em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (em 1997). Prestação de 
contas em 1998. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Pena máxima de 3 (três) anos. Extinção da punibilidade estatal (art. 
107, IV, CP). Homologação do arquivamento. 

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

 
366. Processo : 1.29.016.000112/2013-41 Voto: 9408/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA / RS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, III, Decreto Lei nº 201/67). Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para apurar suposta conduta de desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou 
verbas públicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, recebidos em função do Convênio 8612/97, firmado com 
a Prefeitura de Braga / RS, no ano de 1997 e executado no ano de 1998. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Pena máxima 
de 3 (três) anos. Extinção da punibilidade estatal (art. 107, IV, CP). Homologação do arquivamento. 

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

 
367. Processo : 1.15.004.000235/2013-14 Voto: 10234/2013 Origem: PRM – CRATÉUS – TAUÁ / CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, III, Decreto-Lei nº 201/1967). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento extrajudicial instaurado a partir de representação formulada pelo 
Município de Ipueras / CE em desfavor de ex-prefeito. Irregularidade em execução de convênio firmado com o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com vigência de 01/06/1994 a 28/02/1999. Prescrição da pretensão punitiva estatal 
(art. 109, IV, CP). Homologação do arquivamento. 

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

 
368. Processo : 1.14.002.000053/2010-40  Voto: 9424/2013 Origem: PRM – CAMPO FORMOSO / BA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito do Município de Saúde / BA (art. 1º, VII do Decreto-

Lei nº 201/67), em razão de suposta omissão de prestação de contas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/1993, art. 62, IV). 
Procedimento iniciado em face do Acórdão TCU nº 5517/2009, dando conta da ausência da prestação de contas de verbas 
oriundas do programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no 
ano de 2000. Homologação do arquivamento no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 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. 

 
369. Processo : 1.22.000.001026/2004-94  Voto: 9983/2013 Origem: PR / MG 
 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). Supostas irregularidades na aplicação de recursos oriundos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação / FNDE pelo Município de Congonhas do Norte / MG. Crime consumado em 2000. Prescrição da 
pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP). Homologação do arquivamento. 

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

 
370. Processo : 1.14.013.000073/2013-34 (RESERVADO) Voto:9489/2013 Origem: PRM – TEIXEIRA DE FREITAS/BA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, III, Decreto-Lei nº 201/1967). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposta prática de aplicação indevida de verba pública oriunda do Convênio nº 580/97, 
firmado entre o Município de Alcoçaba e a Secretaria de Políticas Regionais. O Convênio expirou em 11/02/1999. Prescrição da 
pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP). Homologação do arquivamento. 

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

 
371. Processo : 1.04.004.000559/2009-41 (reservado)  Voto: 9290/2013 Origem: PRR4 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito Municipal (art. 1º, Decreto-Lei nº 201/67). Revisão de 
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arquivamento (LC nº 75/1993, art. 62, IV). Procedimento instaurado para acompanhar a execução do Convênio nº 1076/2008 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, que teve por 
objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde. Não ocorrência de lesão ao 
ordenamento jurídico. Conforme Parecer Gescon nº 1866, de 26/06/2013, encaminhado pela Diretoria Executiva do Fundo 
Nacional de Saúde (FUNASA), por meio do Ofício nº 3417 MS/SE/FNS, o Convênio supracitado teve sua prestação de contas 
aprovada. 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. 

 
372. Processo : 1.36.001.000182/2013-23 Voto: 9525/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA / TO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, III e VII, Decreto Lei nº 201/67). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para apurar suposta irregularidade na prestação de contas de 
recursos recebidos do Ministério da Educação pelo Município de Maurilândia / TO, em 1995. Prescrição da pretensão punitiva 
estatal. Pena máxima de 3 (três) anos. Extinção da punibilidade estatal (art. 107, IV, CP). Homologação do arquivamento. 

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

 
373. Processo : 1.28.000.002160/2012-07 Voto: 9837/2013 Origem: PR / RN 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, VI, Decreto-Lei nº 201/1967). Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Supostamente o Município de Tibau do Sul / RN não teria prestado contas de verba 
oriunda de convênio celebrado com a FUNDEF no ano de 2000. Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP). 
Homologação do arquivamento. 

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

 
374. Processo : 1.26.000.001267/2013-85 Voto: 9487/2013 Origem: PRM – PALMARES / PE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º do DL 201/67). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Não atingimento de metas pactuadas no Convênio nº 2.063/2000, para a execução de Sistema de 
Abastecimento de Água no Município de Ribeirão / PE. 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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
375. Processo : 1.28.000.001685/2013-06 Voto: 9599/2013 Origem: PR / RN  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, III, Decreto-Lei nº 201/1967). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não repasse de verba de convênio destinada a pagar exames preventivos realizados por 
laboratório de citologia clínica. Diligências realizadas pelo MPF. Constatação do pagamento do débito. Ausência de indícios de 
ilícito penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
376. Processo : 1.28.000.001067/2013-58 Voto: 9609/2013 Origem: PR / RN 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, I, Decreto-Lei nº 201/1967). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposta prática de apropriação de renda pública oriunda do Convênio nº 
135782, firmado entre o Município de Bento Fernandes e o Fundo de Desenvolvimento da Educação. A parcela do Convênio 
questionada diz respeito ao ano de 1998. Pena máxima cominada ao crime é de 12 (doze) anos. Prescrição da pretensão punitiva 
em 16 (dezesseis) anos. Investigado com mais de 70 (setenta) anos. Prazo prescricional reduzido pela metade (art. 115, CP). 
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. 

 
377. Processo : 1.27.002.000372/2013-40  Voto: 9788/2013 Origem: PRM – FLORIANO / PI 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, VII, Decreto-Lei nº 201/67). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/1993, art. 62, IV). Suposta irregularidade no Programa Caminho da Escola / 2010 – Convênio nº 703572, firmado 
entre o Município de Uruçuí / PI e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para aquisição de ônibus 
destinado a transporte escolar. Narra a representante que o município não apresentou prestação de contas do convênio 
supracitado. Contudo, apesar de narrar a irregularidade na prestação de contas, a representante não juntou documentos aptos a 
comprovar a situação. Em seguida, para evitar interrupção prematura da investigação, o MPF oficiou a representante para, no 
prazo de 10 dias, encaminhar elementos que comprovem a inadimplência do convênio, sob pena de arquivamento. Apesar da 
advertência, a representante não comprovou a irregularidade. Ademais, em consulta ao Portal Transparência do Governo 
Federal, verificou-se o adimplemento do convênio ora analisado. Ausência de justa causa para prosseguir a persecução penal. 
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Homologação do arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 

Borges de Andrada. 
 
378. Processo : 1.36.001.000170/2013-07 Voto: 9982/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA / TO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Supostos crimes de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, IV e VI, Decreto-Lei nº 201/1967). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Irregularidade na aplicação e na prestação de contas de recursos destinados à 
alimentação escolar – PNAE, pelo então Prefeito do Município de Darcinópolis / TO. Crimes consumados em 2004. Prescrição 
da pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP). Homologação do arquivamento. 

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

 
379. Processo : 1.14.009.000209/2013-75 Voto: 9998/2013 Origem: PRM – GUANAMBI / BA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeitos municipais (art. 1°, inc. VII, do Decreto-Lei 201/67). Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos entre 2000 e 2001. Pena máxima de 3 (três) anos. Prazo prescricional 
de 8 (oito) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento. 

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

 
380. Processo : 1.01.004.000152/2013-11 Voto: 9948/2013 Origem: PRR 1 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de responsabilidade de Prefeito (art. 1º, DL 201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Suposta irregularidade na execução e na prestação de contas de recursos transferidos pelo FNDE à Prefeitura Municipal de 
Assunção do Piauí / PI. Os fatos imputados foram objeto de apreciação no Inquérito Policial nº 0055964-90.2012.4.01.0000 / PI. 
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. 

 
381. Processo : 1.19.000.001335/2013-41 Voto: 10005/2013 Origem: PR / MA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. 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). Omissão quanto ao dever de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE a serem aplicados no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE, 
pelo Município de Anajatuba / MA. Diligências realizadas pelo MPF. O FNDE esclareceu que o município prestou contas, só 
faltando a devida homologação. Ausência de indícios de ilícito penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
382. Processo : 1.28.000.001119/2010-43 Voto: 9864/2013 Origem: PRM – ASSU / RN 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito (art. 1º, Decreto- Lei 201/67). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Irregularidades encontradas em convênio firmado entre o Fundo Nacional de Saúde – 
FUNASA e o Município de Guamaré / RN. Morte do ex-prefeito. Extinção da punibilidade. 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. 

 
383. Processo : 1.14.004.000184/2009-73 Voto: 10122/2013 Origem: PR-BA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito municipal (art. 1°, inc. VII, Decreto-Lei 201/67). 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 1999. Pena máxima de 3 (três) anos. Prazo prescricional de 
8 (oito) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Ausência de indícios de apropriação ou utilização de recursos em proveito 
próprio ou alheio, capazes de caracterizar os crimes definidos nos incisos I e II do art. 1º, do DL 201/67 ou o crime de peculato. 
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. 

 
384. Processo : 1.00.000.012704/2011-31 Voto: 9523/2013 Origem: PR / AP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de fraude à licitação (arts. 90, 93, Lei 8666/93). Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Penas máximas previstas de 4 (quatro) e 2 (dois) anos. Crimes consumados em 1997. Prescrição da 
pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP). Extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP). Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 
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385. Processo : 1.28.100.000198/2011-28 Voto: 10104/2013 Origem: PRM – MOSSORO / RN 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de fraude à licitação (art. 89, Lei 8666/93) e suposto crime de falsidade ideológica (art. 

299, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para apurar supostas irregularidades na 
execução de convênio celebrado entre a Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró e o 
Ministério da Saúde. Simulação de procedimentos licitatórios. Penas máximas previstas aos crimes de 5 (cinco) anos. Crimes 
consumados em 2000. Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, III, CP). Extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP). 
Homologação do arquivamento. 

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

 
386. Processo : 1.05.000.001076/2011-81 Voto: 9285/2013 Origem: PRM – SERRA TALHADA / PE  
 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 Custódia / PE. 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. 

 
387. Processo : 1.15.000.001820/2008-04 Voto: 9914/2013 Origem: PR / CE  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Suposto crime sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP), praticado, em tese, 

pelos administradores do Município 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. 

 
388. Processo : 1.14.000.002494/2013-49 Voto: 9294/2013 Origem: PR / BA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possíveis fraudes realizadas por pessoas jurídicas com o propósito de escusar-se do pagamento de dívidas 

trabalhistas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consta da Notícia de Fato que algumas empresas, representadas 
por seus sócios, com intuito de escusar-se de dívidas trabalhistas e de Juizados de Pequenas Causas, possuem documentos 
produzidos de forma fraudulenta. Foram colacionados diversos documentos em que comprovam que as empresas são rés em 
diversas demandas judiciais trabalhistas e cíveis. Observa-se que o uso de endereços sobrepostos para diferentes sociedades não 
comprova a existência de ilícito, quando muito sucessão ou concorrência de empresas que, no último caso, pode caracterizar 
solidariedade para fins trabalhistas. Ausência de lastro probatório mínimo para continuar na 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. 

 
389. Processo : 1.19.000.001275/2013-66 Voto: 9307/2013 Origem: PR / MA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cuida-se de 

representação encaminhada pela Defensoria Pública da União (DPU) para apurar possível desobediência praticada por Sindicato 
representativo de trabalhadores, em decorrência da inobservância em responder às requisições daquele órgão. Alega a DPU, com 
fundamento no art. 44, X, da Lei Complementar nº 80/1994, que é prerrogativa dos Defensores Públicos “requisitar de 
autoridade pública e de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, 
esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições”. Em primeiro lugar, observa-se que a interpretação 
literal do dispositivo fala em poder requisitório a entidades públicas e não a entidades particulares. Em segundo lugar, o STF 
julgou inconstitucional norma semelhante prevista na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, entendendo descabido o poder 
requisitório da defensoria pública em face de particular (ADI nº 230 / RJ, Informativo nº 573), sob pena de gerar prejuízo na 
paridade das armas que deve haver entre as partes. Ausência de atipicidade 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. 

 
390. Processo : 1.28.000.001214/2011-28 Voto: 9325/2013 Origem: PR / RN 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Possível crime de peculato (Art. 312, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
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Procedimento instaurado para apurar suposta irregularidade imputada à empregada dos Correios (ECT). Tal irregularidade 
consistiu na diferença a menor entre o saldo escritural e o físico do caixa da agência. Apurando os fatos internamente, a Gerência 
dos Correios, por meio da Nota Jurídica / GMAJ-04 / RN – 01111/2011, não vislumbrou dolo na conduta praticada pela 
empregada, mas apenas negligência. Também não verificou existência de prejuízo à ECT, já que o valor faltante foi restituído 
pela empregada no mesmo dia do acontecimento dos fatos, quando da conferência do numerário da agência. Assim, sugeriu 
aplicação de sanção disciplinar pela falta funcional. Ausência de dolo na conduta e de prejuízo à ECT. Falta funcional da 
empregada pública. 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. 

 
391. Processo : 1.24.000.001547/2013-68 Voto: 9345/2013 Origem: PR / PB 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de estelionato mediante alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria (art. 171, §2º, II, CP) 

ou fraude à execução (art. 179, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de 
notícia encaminhada pelo Justiça do Trabalho para apurar um suposto estelionato. Em síntese, um fiel depositário teria 
deteriorado um bem móvel (home theater), penhorado pela Justiça do Trabalho. Tal situação foi observada no momento do 
recebimento do bem pelo arrematante. A deterioração do bem não é suficiente para a tipificação do crime descrito art. 171, II, do 
CP, já que as condutas do tipo são apenas a venda, permuta, dação em pagamento ou dar em garantia coisa própria gravada com 
ônus. Também, não há elementos mínimos que possam comprovar que o bem foi deteriorado com a intenção de fraudar o 
execução. Ademais, ressalta-se que o crime de fraude à execução somente se procede mediante queixa. 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. 

 
392. Processo : 1.23.000.001155/2013-36 (SIGILOSO) Voto: 9351/2013 Origem: PR - PA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de informação. Notícia de suposta ameaça (art. 147, CP) praticada contra Procuradora da República, por envio de três 

mensagens SMS. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A Procuradora da República relatou seu receio e pediu 
providências, uma vez que as mensagens foram enviadas no mesmo período que ela estava participando de um ato institucional, 
colhendo informações, pessoalmente, nas dependências do Batalhão do Exército de Altamira. Para apurar a situação, 
primeiramente foi manejada cautelar para quebrar o sigilo telefônico do suposto autor dos fatos (deferido pela 4ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do Estado do Pará – processo nº 0002633-02.2013.4.01.3900). Depois foram adotadas outras providências, 
conforme relatório confeccionado pela Assessoria de Segurança Institucional da PR-PA. No período do envio das mensagens, 
constatou-se que o suposto autor dos fatos teve contato telefônico com outra pessoa que tinha o número telefônico bem parecido 
com o da Procuradora da República (só mudando o final do número – um com final 47, outro com final 74). Por fim, registra-se 
que não foi identificado o titular da outra linha telefônica, já que todas as tentativas de ligação foram frustradas, sendo bem 
possível que tal número tenha sido desabilitado. Em suma, analisando o resultado de todas a diligências, tudo leva a crer que o 
usuário da linha que mandou as mensagens para a Procuradora da República, as enviou por engano, sendo provável que trocou 
os números 47 por 74 (final das linhas telefônicas analisadas), fato que configura ameaça contra particular, que é um crime que 
se procede mediante representação. 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. 

 
393. Processo : 1.17.000.001950/2013-21 Voto: 9381/2013 Origem: PRM – SERRA / ES 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Representação formulada para noticiar a criação de falso perfil em rede social na rede mundial de computadores 

(facebook). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Em consulta ao perfil mencionado, visualiza-se apenas uma foto 
comum de uma jovem sem a potencialidade de configurar crime. Observa-se que tal conduta pode ensejar responsabilização 
civil. 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. 

 
394. Processo : 1.29.008.000351/2013-08 Voto: 9385/2013 Origem: PRM – SANTA MARIA / RS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto furto ocorrido em Agência da Caixa Econômica Federal (art. 155, CP). Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). Conforme Dossiê nº 134/2013, oriundo da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria / RS, uma sirene de 
alarme foi furtada da parede externa do prédio da Agência da Caixa Econômica Federal. A Brigada Militar, ao chegar ao local, 
constatou que o fio da sirene teria sido cortado e que não havia sinais de arrombamento na agência. Destaca-se que as câmaras 
de segurança não captaram nenhuma imagem. Inexistência de indícios mínimos de autoria e de linha plausível de investigação a 
justificar novas diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento. 

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

 
395. Processo : 1.25.001.000375/2013-68 Voto: 9402/2013 Origem: 1.25.001.000375/2013-68 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de apropriação indébita (art. 168, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Suposta 

apropriação de recursos destinados ao Sindicato dos Professores no Estado do Paraná, incluindo contribuição sindical (destinado 
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10% para conta Especial Emprego e Salário – vinculada ao FAT), sendo que os valores possivelmente foram descontados dos 
professores. Após diligências, ficou comprovado que as pendências foram sanadas. 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. 

 
396. Processo : 1.27.002.000166/2013-30  Voto: 9434/2013 Origem: PRM – FLORIANO / PI 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de informação. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, do CP). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Não recolhimento de contribuição social previdenciária – Município de Riacho Frio / PI. Existência de 
Ação Fiscal para apurar tal impropriedade. Crédito tributário não constituído. Aplicação da Súmula Vinculante nº 24. 
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. 

 
397. Processo : 1.04.100.000005/2012-51 (RESERVADO) Voto: 9521/2013 Origem: PR/ 4ª REGIÃO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento administrativo. Suposta evolução patrimonial irregular, configuradora, em tese, de possível crime contra a ordem 

tributária (art. 1º, I, Lei nº 8137/90), de corrupção passiva (art. 317, CP) e o de lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei 9.613/98). 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para apurar possível evolução patrimonial irregular 
de Deputado Estadual. Realização de diligências. A Receita Federal afastou a apuração de eventual sonegação fiscal. Também 
aduziu que a evolução patrimonial do deputado vem acompanhada de um dívida vinculada aos bens adquiridos. Elementos 
informativos insuficientes para confirmar os dados contidos na notícia de fato. 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. 

 
398. Processo : 1.29.011.000261/2010-15 Voto: 9843/2013 Origem: PR / RS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes contra a ordem tributária (art. 1º e 2º, Lei nº 8.137/90), de apropriação 

indébita previdenciária (art. 168-A, CP) e de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP). Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do IP nº 0000530-
37.2010.404.7103 para acompanhar parcelamento realizado por Pessoa Jurídica. Diligência realizada na Receita Federal. 
Informação de liquidação integral do débito parcelado. Extinção da punibilidade. 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. 

 
399. Processo  1.05.000.000354/2013-45 Voto:9404/2013 Origem: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL/PE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Preparatório. Transporte de pessoas em ônibus de prefeitura com suposta intenção eleitoral. Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Representação formulada por empresa de transporte coletivo, a qual se insurge contra 
transporte de pessoas em ônibus da Prefeitura de Afrânio / PE. No entanto, pelas circunstâncias que se apresentam, o fato não 
ostenta características de propaganda eleitoral com vistas às eleições do próximo ano, mas, sim, insatisfação de empresa privada 
contra serviço prestado pela prefeitura no mesmo ramo de atuação, situação a ser melhor discutida na Justiça Comum, o que de 
fato já ocorre. Ausência de indícios de prática de crime eleitoral. 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. 

 
400. Processo  PRM/RIB-3407.2012.000324-9-INQ  Voto: 9535/2013 Origem: PRM - RIBEIRÃO PRETO/SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito policial. Suposto crime de uso de moeda falsa (art. 289, §4, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Suposto uso de nota falsa em um posto de gasolina. O frentista alegou que recebeu uma nota falsa de uma cliente. No entanto, a 
cliente afirma que não sabe se a nota que o frentista apresentou era a que ela havia dado em pagamento, já que o frentista não 
detectou a fraude imediatamente e, ao devolver a nota, estava com várias notas de R$ 50,00 (cinquenta reais). Fatos apurados 
pela Polícia Federal. Impossibilidade de saber se a cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) falsa foi realmente posta em circulação 
pela cliente. 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. 

 
401. Processo : 1.17.000.001612/2013-90 Voto: 9917/2013 Origem: PRM – SERRA / ES 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149, Código Penal). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75, art. 62, IV). Para configuração do crime ora analisado, basta que o empregado seja exposto a condições degradantes 
de labor, a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas. No caso analisado, observa-se que o obreiro afirmou que dormia em um 
galpão fornecido pela empresa em cima de um simples colchão, fato isolado que não é suficiente para comprovar a submissão a 
condição análoga à de escravo. Ademais, tendo em vista a celebração de acordo entre empregado e empregador, fato que deu 
ensejo a extinção do contrato de trabalho, não há como realizar qualquer diligência para apurar a conduta em apreço, eis que o 
obreiro não se encontra mais trabalhando para o empregador. Ausência de indícios de materialidade do fato. Homologação do 
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arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 

Borges de Andrada. 
 
402. Processo : 1.21.006.000046/2013-16 Voto: 9923/2013 Origem: PRM – COXIM / MS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299, CP). Suposta falsidade ideológica em obtenção de benefício 

previdenciário. Revisão de arquivamento (Lei nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pelo MPF. Não comprovação de 
utilização de falsidade para obtenção de benefício previdenciário. Ausência de indícios de materialidade do delito. Homologação 
do arquivamento. 

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

 
403. Processo : 1.34.030.000251/2013-26 Voto: 9927/2013 Origem: PRM – JALES /SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de falso testemunho (art. 342, CP) praticado no âmbito de processo trabalhista. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações contidas nos autos revelam que houve retratação da testemunha antes da 
sentença no processo em que ocorreu o ilícito. Conduta não punível (art. 342, §2º, 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. 

 
404. Processo : 1.17.000.002094/2012-41 Voto: 9944/2013 Origem: PR / ES 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposta contratação irregular de servidor público. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 

Suposta prática de contratação irregular de pessoal para o quadro funcional do Conselho Regional de Medicina do Espírito 
Santo. Diligência realizada. Ausência de indícios de irregularidade na contratação de pessoal. Homologação do arquivamento na 
5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 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. 

 
405. Processo : 1.34.010.000164/2009-21 Voto: 9949/2013 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299, CP). Revisão de arquivamento (Lei nº 75/93, art. 62, IV). 

Inquérito Civil instaurado a partir de representação da Receita Federal noticiando a cassação de certificado de entidade 
beneficente de Assistência Social para fins de isenção fiscal. A retirada do título de isenção ocorreu em razão do reconhecimento 
de que a atividade desenvolvida pela entidade em tela não mais preenchia os requisitos legais, devido à alteração do perfil de 
atendimento da entidade e não por causa de falsidade ideológica na comprovação inicial dos requisitos. Ausência de indícios de 
materialidade do delito. Homologação do arquivamento. 

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

 
406. Processo : 1.14.000.002828/2012-01 Voto: 9950/2013 Origem: PR / BA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, CP). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Denúncia anônima noticiando que pessoa física não estava repassando à Previdência 
Social valores descontados do salário da noticiante correspondentes à contribuição previdenciária. Ausência de elementos para 
viabilizar o procedimento. Ademais, respondendo a ofício, a Receita Federal informou que não tem interesse na instauração de 
procedimento fiscal para apurar a suposta irregularidade devido à ausência de dados da denunciante e por ausência de indícios de 
irregularidades no sistema. 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. 

 
407. Processo : 1.15.003.000212/2012-21 Voto: 9981/2013 Origem: PRM – SOBRAL / CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposta apropriação indébita previdenciária (artigo 168-A, do CP). Revisão de arquivamento (art. 62, 

IV, LC 75/93). Suposta ausência de repasse ao INSS de contribuições previdenciárias recolhidas de servidores municipais. 
Conduta consumada em dezembro de 2001. Pena máxima cominada ao crime de 5 anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal 
em 12 anos. Iminente prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do MPF. Homologação do arquivamento. 

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

 
408. Processo : 1.20.000.001304/2010-26 Voto: 9991/2013 Origem: PRM – BARRA DAS GARÇAS / MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Trata-se Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhada pela Polícia Federal em Barra do Garça / MT (envio de 
cópia de denúncia anônima) informando o suposto envolvimento de ex-deputado estadual em tráfico de drogas. Apreensão de 
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avião com resquícios de cocaína e com dinheiro. Despacho ministerial de fl. 16 pugnou pelo arquivamento do feito e remeteu os 
autos à apreciação da 2ª Câmara, tendo em vista a ausência de indícios aptos a fundamentar o prosseguimento da persecução 
penal, ressaltando que o deputado não estava sendo investigado por nenhum IPL. Por sua vez, a 2ª Câmara não homologou o 
arquivamento, por entender prematuro, pois havia a possibilidade de novas diligências para saber a origem da aeronave 
apreendida. Os autos retornaram à origem. Realização de diligências nos últimos três anos. Em resposta a ofício, a Polícia 
Federal encaminhou a cópia do IPL nº 51/2010 (apenso ao IPL 93/2009), que deu origem à Ação Penal nº 
201096/24.2010.4.01.3600, conhecida como Operação Araguaia. Outras diligências foram tomadas (pesquisa na ASSPA e envio 
de ofícios requisitando o detentor do domínio / propriedade do avião apreendido e da terra em que foi encontrado o avião). 
Inexistência de relação entre os acusados na Ação Penal e o ex-deputado. Ausência de indícios de participação do ex-deputado 
na 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. 

 
409. Processo : 1.24.000.000539/2008-37 Voto: 10055/2013 Origem: PR / PB 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação fiscal (Art. 1º, I, IV, Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de Representação Fiscal Para Fins Penais, oriunda da Receita Federal 
do Brasil. Diligência junto à Receita Federal. Pagamento integral do débito tributário (art. 9º, § 2º, Lei nº 10.684/03). Extinção 
da punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
410. Processo : 1.30.010.000175/2011-74 Voto: 10058/2013 Origem: PRM – VOLTA REDONDA / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto desvio de verba pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Supostas 

irregularidades cometidas na administração de verbas oriundas de subvenções sociais, entre os anos de 1990 e 1993, pelos 
responsáveis legais pela Sociedade Barramansense de Ensino Superior (SOBEU) e Sociedade Assistencial Barramansense. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, CP). Homologação na 5ª CCR. 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. 

 
411. Processo : 1.20.000.001371/2012-11  Voto: 10103/2013 Origem: PRM / MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Supostas fraudes trabalhistas (art. 297, §4, CP) e suposto estelionato (art. 171, CP). 

Revisão de arquivamento (Lei nº 75/93, art. 62, IV). Denúncia anônima segundo a qual uma empresa estaria descumprindo a 
legislação laboral e estaria cometendo estelionato consistente na concessão ilegal de seguro-desemprego. A notícia não esclarece 
quais seriam os envolvidos e nem dá suporte mínimo a uma investigação. Realização de diligência pelo MPF (levantamento de 
dados realizado pela ASSPA). Ausência de indícios mínimos de materialidade do delito. Homologação do arquivamento. 

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

 
412. Processo : 1.25.000.001496/2013-37 Voto: 10110/2013 Origem: PR / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de peculato (Art. 312, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Procedimento instaurado para apurar suposta irregularidade imputada a servidores públicos federais no recebimento da 
indenização de transporte. Recebimento de indenização de transporte por oficial de justiça sem a devida realização das 
diligências legais que eram supostamente atestadas por outro servidor. Em que pese a independência entre os planos 
administrativos, civil e penal, observa-se que o Processo Administrativo Disciplinar atestou que os supostos agentes não 
praticaram as condutas com dolo, mas, sim, com culpa, uma vez que a elaboração da planilha para indenização de serviços 
externos baseava-se somente na frequência mensal dos servidores extraída do próprio sistema da Justiça Federal, não tendo 
controle individual dos serviços externos dos 80 oficiais de justiça. Ademais, os oficiais de justiça não necessitam, sequer, 
reivindicar a indenização ora discutida. Destaca-se que o dolo dos servidores também foi afastado em r. sentença proferida em 
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa (nº 5016318-53.2012.404.70000) . Assim, como há ausência de dolo dos 
agentes, não se pode configurar o tipo do peculato culposo (art. 312, §2º, CP), já que o tipo penal necessita que a ação culposa do 
agente gere um delito doloso, conforme lição de Rogério Greco. Logo, restou apenas a falta funcional e o ressarcimento ao 
erário. 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. 

 
413. Processo : 1.24.000.001473/2012-89 Voto: 10114/2013 Origem: PR / PB 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, III, Decreto-Lei nº 201/1967). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento extrajudicial instaurado a partir do envio, pelo Tribunal de Contas da 
União, de acórdão que teve por objeto irregularidades na execução do PETI, exercício de 2004, pelo Município de Cuité de 
Mamanguape / PB. Ex-prefeito já falecido. Extinção da punibilidade (art. 107, I, 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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414. Processo : 1.30.007.000165/2012-79 Voto: 10116/2013 Origem: PRM – PETRÓPOLIS / RJ  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de extravio de livro oficial ou qualquer documento que tem a guarda em 

razão do cargo (art. 314, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto desaparecimento dos livros do 
Instituto Médico Legal de Petrópolis. Diligências realizadas pelo MPF em diversos órgãos. Impossibilidade de se apurar 
eventual autoria e materialidade de eventual ilícito, havendo pouca probabilidade de se identificar os autores do fato, diante dos 
elementos já colhido nos autos. 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. 

 
415. Processo : 1.30.001.002944/2013-40 Voto: 10401/2013 Origem: PR-RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de Informação. Notícia de suposta lide simulada, em razão de a reclamante alegar, em reclamação trabalhista em que foi 

testemunha, que fez acordo com a reclamada sem a assistência de advogado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O 
acordo trabalhista foi homologado pela Justiça do Trabalho e com a presença de advogado assistindo a reclamante. Não 
enquadramento da conduta em qualquer tipo 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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
416. Processo : 1.17.000.000956/2013-81  Voto: 10117/2013 Origem: PRM – SERRA / ES  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposta falsificação de documento público (art. 297, CP). Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Supostas irregularidades envolvendo a requisição de servidores no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral 
do Espírito Santo - TRE / ES. Suposta falsificação e apresentação de documento falsificado para comprovar vínculo efetivo com 
o órgão de origem ou para comprovar compatibilidade do cargo com as funções eleitorais. Diligência realizada pelo MPF. O 
TRE / ES encaminhou lista contendo os nomes dos servidores requisitados e cedidos que trabalham ou trabalhavam no tribunal, 
bem como informou que obteve os devidos comprovantes de que os servidores são ocupantes de cargo efetivo e com 
compatibilidade do cargo de origem com a função a ser exercida na Justiça Eleitoral. Ausência de indícios de materialidade da 
conduta. Homologação de arquivamento. 

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

 
417. Processo : 1.14.000.002355/2013-15 Voto: 10130/2013 Origem: PR / BA 
 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 por portaria para apurar denúncia anônima de suposto crime contra ordem 
tributária. Diligência realizada pelo MPF. Respondendo a ofício, a Receita Federal informou que não tem interesse na 
instauração de procedimento fiscal para apurar a suposta irregularidade devido à ausência de dados da denunciante e por 
ausência de indícios de irregularidades no sistema. 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. 

 
418. Processo : 1.36.000.000380/2012-16 Voto: 10138/2013 Origem: PR / TO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime ambiental (art. 68, Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 

Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta. Ausência de dolo no descumprimento de obrigações assumidas no 
TAC, uma vez que a falta de regularização da propriedade rural se deu em função de ineficácia dos próprios órgãos ambientais. 
A promoção da responsabilização criminal do investigado pelos supostos danos ambientais cabe ao Ministério Público Estadual, 
a quem os autos já foram encaminhados. 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. 

 
419. Processo : 1.30.001.000767/2012-86 Voto: 10221/2013 Origem: PR / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposta coação no curso de processo (art. 344, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Procedimento Investigatório Criminal formado a partir de notícia de crime em que se informa que 
supostamente o Presidente da Seccional da OAB no Rio Janeiro e um advogado teriam coagido uma pessoa no curso de um 
Processo Administrativo Disciplinar. Ausência de indícios de que os representados tenham interferido na apreciação do 
julgamento do processo supracitado. 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. 

 
420. Processo : 1.28.000.001799/2011-86 Voto: 10224/2013 Origem: PR / RN 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Supostas irregularidades na execução do Programa Subsídio à Habitação de Interesse Popular – PSH no 
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Município de São Gonçalo do Amarante / RN. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a 
partir de declínio de atribuição do Ministério Público Estadual. Diligências realizadas pelo MPF. Ofícios encaminhados a 
diversos órgãos do Estado do Rio Grande do Norte. Ausência de indícios de irregularidades. 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. 

 
421. Processo : 1.30.001.005084/2013-04 Voto: 10231/2013 Origem: PR / RJ 
 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 22 de maio de 2001. Saques realizados 
de maio a dezembro de 2001. Diligências realizadas pelo INSS, a fim de identificar o responsável pelo recebimento indevido dos 
valores do benefício. Não Logração de êxito. Ausência de indícios de autoria. Ademais, como o último saque ocorreu em 
11/01/2001, verifica-se a iminência da prescrição da pretensão punitiva. 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. 

 
422. Processo : DPF/MBA/PA-00066/2012-INQ  Voto: 10232/2013 Origem: PRM – MARABÁ / PA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (art. 171, CP ). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inquérito 

instaurado para apurar a notícia de crime de estelionato praticado mediante saque de FGTS de particular junto à Caixa 
Econômica Federal. Posteriormente, o particular foi informado pela gerência da Caixa Econômica Federal que na verdade os 
valores referentes ao seu FGTS foram retidos pela Empresa na qual trabalhava, em razão de um processo judicial que tramitava 
na Justiça do Trabalho. Nesses termos o particular retificou suas declarações prestadas à Polícia Federal e informou que após 
uma audiência realizada na Justiça do Trabalho efetuou o saque de seu FGTS, sem nenhuma irregularidade. Atipicidade da 
conduta. Homologação do arquivamento. 

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

 
423. Processo : 1.30.017.000121/2012-20 Voto: 10233/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime praticado por funcionário público (art. art. 321, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Procedimento instaurado a partir de cópia de Inquérito Civil Público, encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho, 
para apurar suposta ação equivocada de funcionário público, na medida em que considerou não ser exigível de instituições sem 
fins lucrativos a obrigação de empregar menores aprendizes. O MPT entendeu que esse entendimento teria favorecido a 
Associação Fluminense de Educação. Oficiou-se à Polícia Federal, com requisição de investigação preliminar, sem instauração 
de Inquérito Policial, acerca da conduta do auditor. Observa-se que o procedimento do MPT restou arquivado. Ausência de 
qualquer indício para corroborar com a linha de investigação a ser exercida contra eventual ato desviado do agente público. 
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. 

 
424. Processo : 1.34.001.005720/2007-01 Voto: 10243/2013 Origem: PRM – GUARULHOS / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP). 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 apurada no procedimento 36222.000454/2007-06. A Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional informou que os autos do procedimento ainda se encontram em fase administrativa. 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. 

 
425. Processo : 1.22.003.000146/2013-35 Voto: 10249/2013 Origem: PRM – SINOP / MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Suposto crime de dano (art. 163, CP). Procedimento instaurado para apurar eventual transporte de 

carga com excesso de peso em rodovia federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de efetiva 
deterioração da rodovia federal. Mero ilícito administrativo. 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. 

 
426. Processo : 1.14.000.002873/2013-39 Voto: 10351/2013 Origem: PR / 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 decisão liminar de busca e apreensão de veículo. Ausência de comando específico 
determinado a entrega do bem sob a ameaça de tipificação do crime de desobediência. Estipulação de multa diária no caso de 
descumprimento da decisão judicial. 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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 
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427. Processo : 1.25.002.001114/2013-55 Voto: 9988/2013 Origem: PRM – CASCAVEL / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de ofícios encaminhados pela Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, 

noticiando a instauração de Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs), com vistas à apuração de faltas disciplinares 
de naturezas leve, média e grave atribuídas a internos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A conduta 
atribuída ao interno citado no presente feito configura transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no art. 45, V, do 
Anexo do Decreto nº 6.049/2007 c/c art. 50, VI, da Lei nº 7.210/84. Não enquadramento da conduta em qualquer tipo 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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
428. Processo : 1.25.002.001495/2013-72 Voto: 10155/2013 Origem: PRM – CASCAVEL / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de ofícios encaminhados pela Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, 

noticiando a instauração de Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs), com vistas à apuração de faltas disciplinares 
de naturezas leve, média e grave atribuídas a internos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A conduta 
atribuída ao interno citado no presente feito configura transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no art. 45, V, do 
Anexo do Decreto nº 6.049/2007 c/c art. 50, VI, da Lei nº 7.210/84. Não enquadramento da conduta em qualquer tipo 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. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
429. Processo : 1.34.022.000006/2010-75 Voto: 9993/2013 Origem: PRM – JAÚ / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime material contra a ordem tributária (art. 337-A, CP). Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário e, consequentemente, de 
condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. Ausência de justa causa para o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação 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. 

 
430. Processo : 1.20.000.001404/2012-14 Voto: 10162/2013 Origem: PR-MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de suposto crime material contra a ordem tributária (art. 1º, Lei 8.137/90). 

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário e, 
consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
431. Processo : 1.25.010.000261/2012-28 Voto: 10052/2013 Origem: PRM – FRANCISCO BELTRÃO / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Notícia anônima de que APAE estaria emitindo notas fiscais falsas para utilizar como 

despesas e que a Diretoria estaria ficando com o lucro. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ausência de 
elementos mínimos de informação capazes de viabilizar o prosseguimento da persecução penal. Inexistência de constituição 
definitiva do crédito tributário e, consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. 
Remessa de cópia dos autos à Receita Federal para fiscalização. 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. 

 
432. Processo : 1.23.003.000137/2013-15 Voto: 10081/2013 Origem: PRM – ALTAMIRA / PA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de crime de desobediência (art. 330, CP) por descumprimento de ordem judicial. 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cominação expressa de multa diária em caso de inobservância da decisão 
judicial. Atipicidade do fato. 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. 

 
433. Processo : 1.29.011.000220/2013-63 Voto: 10151/2013 Origem: PR-RS 
 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 da segurada. Saques feitos com cartão magnético. Não havia procurador 
cadastrado e não houve renovação da senha. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria 
delitiva. Fatos ocorridos entre 2003 e 2004. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do 
arquivamento. 
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 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 

Borges de Andrada. 
 
434. Processo : 1.29.011.000229/2013-74  Voto: 10153/2013 Origem: PR-RS 
 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 da segurada. Saques feitos com cartão magnético. Não havia representante 
legal ou procurador cadastrado. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva. Fatos 
ocorridos entre 2001 e 2002. 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. 

 
435. Processo : 1.17.000.002043/2013-08 Voto: 10159/2013 Origem: PR-ES 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Saque de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da segurada. Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) 
meses. Prazo prescricional de 12 (doze) anos. Último saque feito 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. 

 
436. Processo : 1.29.017.000117/2013-63 Voto: 10183/2013 Origem: PRM – CANOAS / RS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de Informação. Crime de moeda falsa (art. 289, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de 

elementos mínimos que possibilitem identificar a autoria delitiva. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
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. 

 
437. Processo : 1.27.002.000381/2013-31 Voto: 9980/2013 Origem: PRM - FLORIANO / PI 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Supostas fraudes na alienação de terras particulares. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Ausência 

de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. O suposto 
crime praticado em detrimento dos proprietários das terras particulares deve ser analisado pelo Ministério Público Estadual, a 
quem a notícia já foi encaminhada. Remessa de cópia dos autos à Receita Federal para análise dos fatos e transações realizadas, a 
qual enviará o resultado da apuração acaso detectado qualquer indício de crime tributário. 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. 

 
438. Processo : 1.23.002.000202/2008-47 Voto: 10253/2013 Origem: PRM – SANTARÉM / PA 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de ameaça (art. 147, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima 

de 6 (seis) meses. Prazo prescricional de 3 (três) anos. Fatos ocorridos em 2008. 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. 

 
439. Processo : 1.11.000.001300/2011-38 Voto: 10266/2013 Origem: PR-AL 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de Informação. Notícia de suposto desvio de recursos federais por Diretor de Associação de Assentamento. Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). As diligências realizadas demonstraram que as notícias são produto de briga pelo poder 
existente no assentamento. Inexistência de tipicidade na conduta dos assentados de venderem os animais adquiridos com o 
crédito repassado pelo INCRA. Inexistência de elementos mínimos que indiquem a prática de conduta criminosa. 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. 

 
440. Processo : 1.26.000.002318/2013-96 Voto: 10272/2013 Origem: PR-PE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Administrativo de acompanhamento instaurado para verificar a existência de eventuais imóveis em nome de ré em 

ação penal, a fim de subsidiar eventual medida cautelar de sequestro. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 
Expedidos ofícios aos cartórios de imóveis não se obteve resposta positiva. Esgotamento do objeto. Ausência de justa causa para 
o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 
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441. Processo : F-OSA-0005690-86.2011.4.03.6181-INQ  Voto: 10387/2013 Origem: JF / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (art. 289 CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O Ministério 

Público Federal requereu o arquivamento do feito em 16/03/2012, sendo deferido pelo MM Juiz Federal em 21/03/2012. 
Paralelamente ao presente IP corria investigação sobre os mesmos fatos no processo MPF nº 1.34.001.006468/2011-25 (Justiça 
Federal nº 0002461-43.2012.403.6130), que também foi alvo de promoção de arquivamento pelo Parquet , em 02/05/2012, 
sendo que neste o MM Juiz discordou do arquivamento e remeteu os autos à 2ª CCR que, seguindo o entendimento do Juiz 
Federal, designou outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. Denota-se, ademais, que o presente Inquérito 
Policial foi instaurado por portaria em 28/07/2009 e que teve decisão judicial em 21/03/2012, datas pretéritas a dos autos do 
processo nº 0002461-43.2012.403.6130. Assim, em análise conjunta dos procedimentos, observa-se que os fatos apurados no 
procedimento MPF de nº 0002461-43.2012.403.6130, dizem respeito aos mesmos do presente IP, situação que sugere a 
aplicação do princípio ne bis in idem para reformar a decisão exarada nos autos do processo MPF de nº 0002461-
43.2012.403.6130 (voto 1114/2012). 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. 

 
442. Processo : 1.36.001.000214/2013-91 Voto: 10437/2013 Origem: PRM – ARAGUAINA / TO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, VII, Decreto Lei 201/67). Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos imputados são objeto do procedimento nº 1.36.001.000203/2013-19. 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. 

 
443. Processo : 1.34.001.007281/2013-19 Voto: 10442/2013 Origem: PR / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposta ameaça (art. 147, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a 

partir de notícia anônima, descrevendo de forma imprecisa suposta perseguição, violação de direitos civis e eleitorais, com 
envolvimento de militares, paramilitares e policiais. Inexistência de elementos indiciários mínimos necessários à deflagração da 
persecução penal e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento do 
feito. Homologação do arquivamento. 

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

 
444. Processo : 1.34.001.006824/2013-72 Voto: 10444/ 2013 Origem: PR / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Apuração de suposto enriquecimento ilícito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento 

instaurado a partir de ofício encaminhado pela Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, para apurar possível 
enriquecimento ilícito de agente público federal. Após diligências realizadas, inclusive com análise de provas autorizadas pelo 
poder judiciário, não se verificou ilícito por parte do servidor, uma vez que a evolução patrimonial mostrou-se compatível com a 
renda do agente. Ausência de materialidade delitiva a ensejar 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. 

 
445. Processo : 1.04.000.002011/2006-23  Voto: 10446/2013 Origem: PR / 4ª REGIÃO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possível malversação de verba pública cometida por prefeito municipal (art. 1º, Decreto-Lei nº 201/1967). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para acompanhar o Termo de Convênio nº 
1116/2004 (SIAFI nº 524034) firmado pelo Município de Taquara com o Fundo Nacional de Saúde. Diligências realizadas pelo 
MPF. Auditoria interna da FUNASA encaminhou cópia de Parecer Técnico e de Visita Técnica, os quais não apontam quaisquer 
irregularidades. Ausência de indícios de materialidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
446. Processo : 1.04.004.000021/2012-32  Voto:10482/2013 Origem: PR / RS 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Possível desvio de verba pública cometido por ex-prefeito municipal (art. 1º, Decreto-Lei nº 201/1967). Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Supostamente o Município de Butiá / RS desviou verba oriunda da Secretaria 
Nacional de Defesa Civil para recuperar estragos ocorridos no município, em virtude de fortes chuvas e vendavais. Conforme 
relatório do Tribunal de Contas, a totalidade dos recursos foi utilizada em atividades que guardam relação direta com a 
finalidade pactuada. Assim, por meio do Acórdão nº 4246/2012, o TCU acolheu as justificativas apresentadas e determinou o 
arquivamento do feito. Ausência de indícios de materialidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
447. Processo : 1.18.000.003030/2013-19 Voto: 10496/2013 Origem: PR / GO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Procedimento iniciado a partir de cópia de ação ordinária que condenou a União a uma pena de multa por litigância de má-fé, 
por entender que houve resistência injustificada à satisfação do direito do autor (direito de repetição de indébito). Ausência de 
descrição ou indicação detalhada da conduta criminosa e do suposto autor do fato. 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. 

 
448. Processo : 1.20.001.000220/2013-16 Voto: 10501/2013 Origem: PRM – CÁCERES / MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime previsto no art. 241-B, da Lei n° 8.069/90. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Procedimento instaurado para apurar notícia divulgando fatos difamatórios com 
conotações sexuais, em relação a menores de idade, em sítios eletrônicos. O MPF empreendeu diligências nos endereços 
eletrônicos informados e não encontrou indícios do cometimento do fato típico. 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. 

 
449. Processo : 1.29.004.000890/2013-79 Voto: 10504/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO / RS 
 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 Fontoura Xavier. 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. 

 
450. Processo : 1.27.000.001840/2013-13 Voto:9963/2013 Origem: PR / PI 
 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). Saques realizados entre 07/2000 a 11/2001. O valor total 
dos saques é de R$ 7.544,87 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Diligências realizadas pelo 
INSS e pelo MPF a fim de identificar o responsável pelo recebimento indevido dos valores do benefício. Não Logração de êxito. 
Ausência de indícios de autoria. Ademais, como o último saque ocorreu em 11/12/2001, verifica-se a iminência da prescrição da 
pretensão punitiva. 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. 

 
451. Processo : 1.24.000.000856/2013-11 Voto: 10313/2013 Origem: PR / PB  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de informação. Suposto crime de racismo (Lei 7.716/89). Notícia anônima relatando frase veiculada na internet com tom 

preconceituoso e desrespeitoso. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Para a adequada aplicação do tipo penal em 
questão tem-se como imprescindível a presença do dolo específico na conduta do agente, que consiste na vontade livre e 
consciente de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou a discriminação racial (STF, AI 853522, DJe-099 de 22/05/2012). 
Existência de manifestação irônica, que não teve tom segregacionista. Ausência de dolo específico. 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. 

 
452. Processo : 1.34.006.000402/2013-43 Voto: 10448/2013 Origem: PRM – GUARULHOS / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Notícia anônima sobre postagem indevida de fotos na internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 

IV). Notícia sem indicação de qualquer elemento que possibilite a identificação do suposto autor e da pessoa cuja fotografia foi 
postada. Ausência de elementos mínimos necessários à deflagração da persecução penal e de linha plausível a justificar a 
realização de diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. 

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

 
453. Processo : 1.33.001.000520/2013-39 Voto: 10449/2013 Origem: PRM – BLUMENAU / SC 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Saque de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da segurada. Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) 
meses. Prazo prescricional de 12 (doze) anos. Último saque feito em 1996. Prescrição da pretensão punitiva estatal. 
Homologação de arquivamento. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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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. 
 
454. Processo : 1.33.001.000495/2013-93 Voto: 10453/2013 Origem: PRM – BLUMENAU / SC 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Saque de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da segurada. Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) 
meses. Prazo prescricional de 12 (doze) anos. Último saque feito em 2000. Prescrição da pretensão punitiva estatal. 
Homologação de arquivamento. 

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

 
455. Processo : 1.33.001.000538/2013-31 Voto: 10546/2013 Origem: PRM – BLUMENAU / SC 
 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 da segurada. Saques feitos com cartão magnético. Não havia representante 
legal ou procurador cadastrado. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva. Fatos 
ocorridos entre 2001 e 2002. 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. 

 
456. Processo : 1.20.000.001445/2013-91 Voto: 10452/2013 Origem: PR-MT 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de Fato. Notícia de supostas fraudes na alteração cadastral em contas vinculadas ao FGTS. Revisão de arquivamento (LC 

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

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

 
457. Processo : 1.26.000.002014/2004-38 Voto: 10478/2013 Origem: PRM – SERRA TALHADA / PE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 

IV). Quitação integral dos créditos. Extinção da punibilidade (art. 69, Lei 11.941/09). Homologação de arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 

Borges de Andrada. 
 
458. Processo : 1.25.000.002211/2013-85 Voto: 10529/2013 Origem: PRM – MARINGÁ / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Preparatório. Notícia anônima de que beneficiários do programa “Minha Casa Minha Vida”, na cidade de 

Sarandi/PR, alugam suas residências a terceiros, descumprindo os termos contratuais pactuados com a Caixa Econômica Federal. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A notícia anônima não identificou os beneficiários nem os imóveis 
envolvidos. Ausência de elementos indiciários 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. 

 
459. Processo : 1.04.004.000351/2010-66 Voto: 10534/2013 Origem: PRR – 4ª REGIÃO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 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 o Município de Içara/SC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62-IV). Inexistência de elementos mínimos que apontem para a malversação de verbas públicas. Ausência de indícios de 
crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). 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 e o Dr. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 

 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
460. Processo : 1.00.000.012220/2013-53 Voto: 10269/2013 Origem: PR-RS 
 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 Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em Porto Alegre/RS, nos 
dias 27 e 28 de setembro de 2012. Relatório de inspeção em ordem. Diligências devidamente empreendidas pelo MPF. 
Esgotamento do objeto. Ausência de justa causa para o prosseguimento do presente feito. Homologação do arquivamento. 

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

 
461. Processo : 1.21.004.000087/2013-22 Voto: 9288/2013 Origem: PRM – CORUMBÁ / MS 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto abuso de autoridade (Lei 4.898/65). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Suposto abuso de autoridade praticado em abordagem feita por soldados da Força Nacional em procedimento de revista 
pessoal e vistoria em veículo particular, realizada na fronteira com a Bolívia, em Corumbá / MS. O representante alega que foi 
tratado como criminoso na abordagem realizada pelos soldados da Força Nacional e que a vistoria do veículo (feito com auxílio 
de um cão farejador) resultou em dano ao seu automóvel (arranhões). Após diligências realizadas pelo MPF; tanto na Polícia 
Federal de Corumbá / MS, quanto na Força Nacional de Segurança Pública, constatou-se que não houve abuso de autoridade na 
abordagem e que a utilização do cão farejador se deu em decorrência de uma denúncia anônima feita para a PF de que um carro 
(com características semelhantes ao veículo do representante) poderia estar transportando drogas da Bolívia para o Brasil. 
Quanto aos supostos arranhões no veículo, tal fato pode ser objeto de Ação Judicial de reparação de dano. 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. 

 
462. Processo : 1.25.002.002017/2011-18 Voto: 9293/2013 Origem: PRM – CASCÁVEL / PR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP) e/ou de prevaricação (art. 319, CP). Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). Inquérito Civil instaurado para apurar a responsabilidade criminal e suposto ato de improbidade de Agentes 
Penitenciários Federais por atos realizados durante movimento grevista ocorrido em 2008. Descumprimento de ordem superior 
legítima para ingresso de visitas na Penitenciária de Catanduvas e liberação de internos para banho de sol (contingente de 50% 
de agentes penitenciários trabalhando). Sob o ponto de vista criminal, os fatos não poderiam ser ajustados ao delito de 
desobediência, pois este tipo penal é um crime contra a Administração Pública praticado por particular. Quanto ao crime de 
prevaricação, este tem como elementar do tipo a satisfação de interesse pessoal. Tendo em vista que o movimento grevista 
compõe-se da vontade anímica de toda a categoria, e não apenas dos indiciados, não há como afirmar que a conduta se deu para 
satisfação de interesse pessoal, senão – ao que parece – em razão de interesse dos participantes da greve. Logo, salvo 
informações posteriores que possam amoldar os fatos a outro tipo penal, não há responsabilização a ser apurada na esfera penal. 
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação na 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 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. 

 
463. Processo : 1.34.001.005220/2011-47 (SIGILOSO) Voto: 9364/2013 Origem: PR / SP  
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Controle Externo da Atividade Policial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Procedimento instaurado no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial com objetivo de apurar irregularidade 
verificada em depósito de armamentos apreendidos na unidade da DELESP/SRDPF/SP. A Policia Federal prestou informações 
no sentido de que a DELESP não possui mais armas referentes a inquéritos e processos sob sua custódia e que a SR está 
tomando as providências para correção dos demais fatos apontados pelo Grupo de Controle Externo. Além disso, as visitas do 
GTCEAP são periódicas. 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. 

 
464. Processo : 1.34.001.007027/2012-21 (SIGILOSO) Voto: 9366/2013 Origem: PR / SP 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Controle Externo da Atividade Policial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Procedimento instaurado em virtude de representação anônima, noticiando que Policiais Rodoviários Federais estariam cobrando 
quantias em dinheiro de transportadoras para não fiscalizar veículos com excesso de carga no Estado de São Paulo. Ao ser 
oficiada, a PRF informou o quantitativo de multas (número bem baixo). Por falta de dados mais específicos na representação, a 
Procuradora da República oficiante realizou reunião com o Corregedor da PRF em exercício no Estado São Paulo. O Corregedor 
em exercício informou que no Estado de São Paulo há quatro estradas sob fiscalização da PRF, nas quais há três balanças em 
operação que são de responsabilidade da ANTT. Também informou que a fiscalização da PRF não é constante, por falta de 
efetivo. Logo, é possível concluir que o trecho sob a administração da PRF é relativamente pequeno e que quase não há 
balanças, o que explica, ao menos em parte, o pequeno número de multas emitidas no estado. Ademais, nem o representante e 
nem a Corregedoria da PRF trouxeram elementos suficientes para corroborar com uma futura 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. 

 
465. Processo : 1.00.000.015487/2013-01 Voto: 9443/2013 Origem: PR / MG 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Relatório de inspeção ordinária na Delegacia de Polícia 

Rodoviária Federal de Araxá / MG, realizada em 02/10/2013, pelo GCEAP da PR/MG, para ciência. Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Relatório de inspeção em ordem. Conclusão que a Delegacia não se encontra bem instalada, embora 
tal problema tenha possibilidade de breve solução com a construção de novo imóvel para abrigar a parte operacional. Apesar 
disso, não se verificaram reparos significativos a serem feitos na condução dos trabalhos desenvolvidos na unidade policial, 
ressalvando-se apenas a inexistência de radar móvel (estático), o que impede a fiscalização por excesso de velocidade na área de 
atuação de Delegacia. Tendo em vista a inexistência de radar estático em utilização na Delegacia, o GCEAP deliberou pelo envio 
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de ofício à Superintendência da PRF em Minas Gerais, com cópia do relatório, solicitando-lhe a disponibilização de 
equipamento dessa natureza com vistas a eventual diminuição do número de acidentes. Expediente que cumpriu seu objeto. 
Ciência do Colegiado. 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. 

 
466. Processo : 1.00.000.015486/2013-58 Voto: 9441/2013 Origem: PR / MG 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Relatório de inspeção ordinária na Delegacia de Polícia 

Rodoviária Federal de Uberlândia, realizada em 30/09/2013, pelo GCEAP da PR/MG, para ciência. Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Relatório de inspeção em ordem. Conclusão que a Delegacia encontra-se bem instalada, apresentando 
um funcionamento adequado, não tendo reparos significativos a serem feitos na condução dos trabalhos desenvolvidos na 
unidade policial. O maior problema identificado é o grande número de veículos apreendidos sem qualquer destinação ou solução 
a curto ou médio prazo, problema que pode ser resolvido com a adoção de procedimento licitatório para contratação de serviço 
de pátio e guincho. Expediente que cumpriu seu objeto. Ciência do Colegiado. 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. 

 
467. Processo : 1.16.000.003090/2013-06 Voto: 10010/2013 Origem: PR / DF 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Notícia de fato. Suposta tentativa de furto mediante fraude (art. 155, §4º, II, CP) contra a Caixa Econômica Federal. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia de fato instaurada a partir da ocorrência policial nº 6458-2013-0, que notícia 
tentativa de furto mediante fraude em agência da Caixa Econômica Federal. Instalação de régua para bloquear saída de dinheiro. 
Diligências realizadas pela Polícia Federal. Imagens captadas pelo sistema de segurança no dia do fato não estão mais 
disponíveis, já que ficam armazenadas por 30 dias. Impossibilidade de colher elementos indiciários mínimos acerca da autoria 
delitiva. Inexistência de linha plausível de investigação a justificar novas diligências. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento. 

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

 
468. Processo : 1.30.010.000119/2013-00 Voto: 10012/2013 Origem: PRM – VOLTA REDONDA / RJ 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Controle Externo da Atividade Policial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Trata-se de 

procedimento administrativo instaurado com o objetivo de apurar a correção e regularidade dos procedimentos de fiscalização 
exercidos pela Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda sobre atividades de segurança privada. Como medida inicial da 
presente apuração, o Ministério Público Federal expediu ofício ao Delegado de Polícia Federal solicitando cópia dos ofícios 
expedidos, depoimentos colhidos e averiguações realizadas (VPIs, procedimentos instaurados, de fiscalização, etc.) pela 
Comissão de Vistoria de Segurança Privada da DPF/VRA, no período de janeiro/2011 a abril/2013, bem como cópia dos atos de 
designação dos membros da referida Comissão e do cadastro das empresas de segurança autorizadas no âmbito da DPF/VRA. 
Ademais, o Membro do MPF oficiante, em conjunto com um Membro do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial no 
Rio de Janeiro, realizaram vistoria na sede da Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, para confeccionar relatório de 
visita e tomar a adoção das devidas providências. Expediente que cumpriu seu objeto. Ciência do Colegiado. 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. 

 
469. Processo : 1.31.000.000540/2013-94 (SIGILOSO) Voto: 10297/2013 Origem: PR / RO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de informação. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei 4.898/65). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Trata-se de procedimento de controle externo da atividade policial instaurado para apurar a suposta prática de carteirada 
cometido por agentes da Polícia Federal quando tentavam ingressar em um bar localizado em Porto Velho/RO. Os policiais 
alegam que se dirigiram para o bar para dar continuidade à investigação sigilosa. O MPF requisitou à autoridade policial 
comprovante que atestasse que os agentes estavam em serviço na data dos fatos. A Corregedoria Regional da Polícia Federal 
informou que a Polícia Federal não tem o costume de atestar, documentalmente, diligências investigativas que ocorrem na 
circunscrição da sede. O Corregedor Regional, na conclusão da Sindicância, recomendou que os Delegados Chefes começassem 
a registrar as ordens para o cumprimento de diligências. Muito embora não tenho nos autos documento físico que comprove que 
o policiais estavam em serviço, vários elementos atestam que eles estavam trabalhando. Isso é perceptível pelos depoimentos 
prestados pelos agentes federais ao MPF, como também pelo depoimento prestado pelo Delegado da Polícia Federal, Chefe da 
Delegacia de Repreensão a Entorpecentes. Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação de arquivamento. 

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

 
470. Processo : 1.32.000.000075/2013-54 Voto: 10001/2013 Origem: PR-RR 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento administrativo instaurado com o objetivo de identificar e promover soluções para o enfrentamento da prática do 

contrabando de gasolina no Estado de Roraima. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A modalidade que se 
mostra mais consentânea com a linha de ação do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial, em relação às questões que 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 209 
 

originaram o presente feito é o “Procedimento Administrativo – PA / Acompanhamento”. Determinada a instauração desse 
Procedimento Administrativo – Acompanhamento para prosseguir com o enfrentamento da prática do contrabando de gasolina. 
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. 

 
471. Processo : 1.31.000.000881/2013-60 Voto: 10032/2013 Origem: PR-RO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Controle externo da atividade policial. Negativas de instauração de inquérito policial. Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O inquérito policial não foi instaurado, com acerto, por não ser atribuição da Polícia 
Federal, não se tratar da prática de crime e por ser claramente improdutivo o início da investigação em virtude da ausência de 
elementos probatórios mínimos. Ausência de qualquer irregularidade nas negativas de instauração de inquérito policial pelo 
DPF/RO. 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. 

 
472. Processo : 1.15.000.000406/2013-37 Voto: 10088/2013 Origem: PR-CE 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Controle externo da atividade policial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 

Notícia de irregularidades em Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público 
do Estado do Ceará para a confecção de TCO pela PRF. Alegação de que a PRF não teria legitimidade para atuar na esfera 
estadual. Inexistência de qualquer irregularidade. Não há exclusividade conferida à Polícia Civil ou Judiciária para lavrar os 
TCOs ou BOs, visto que não há que se falar em investigação, mas mero registro de ocorrência. 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. 

 
473. Processo : 1.01.004.000639/2012-12 Voto: 10265/2013 Origem: PRR – 1ª REGIÃO 
 Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva 
 Ementa : Peças de Informação. Controle externo da atividade policial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Negativas de 

instauração de inquéritos policiais relativos às irregularidades apontadas em Relatório de Fiscalização da Controladoria-Geral da 
União, envolvendo o Ministério das Comunicações, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério 
da Previdência Social. A irregularidade referente ao primeiro Ministério é administrativa, não encontrando reflexo na seara 
criminal. Em relação ao segundo Ministério houve remessa de cópia dos autos ao MPF de Goiás. Quanto ao terceiro Ministério a 
irregularidade constatada também é administrativa. Ausência de qualquer irregularidade nas negativas de instauração de 
inquéritos policiais. 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 
474. Processo : 5030819-12.2012.4.04.7000 Voto: 10229/2013 Origem: JF/PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LEI 7.492/86. SUPOSTA FRAUDE NA OBTENÇÃO DE 

FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. ARQUIVAMENTO INDIRETO. APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CPP C/C ARTIGO 62, INCISO IV, DA LC 75/93. COMPETÊNCIA FEDERAL. 
1. Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/86. 
2. Tratando-se de crime contra o sistema financeiro nacional, são atraídas a competência da Justiça Federal e a atribuição do 
Ministério Público Federal para a promoção da ação penal (CF, artigo 109, inciso VI, e artigo 26 da Lei 7.492/86). 
3. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
475. Processo : 5025970-60.2013.4.04.7000 Voto:10262 /2013 Origem: JF/PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ARTIGO 299) E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ARTIGO 304). 

PLURALIDADE DE AGENTES. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA UM DELES. RECEBIMENTO. DISCORDÂNCIA DA 
MAGISTRADA QUANTO AO NÃO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO OUTRO AGENTE. REVISÃO 
DO ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). INDÍCIOS DE AUTORIA, 
MATERIALIDADE E DOLO. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, artigo 299) e de uso de 
documento falso (CP, artigo 304), envolvendo a permanência definitiva no Brasil de estrangeiro que teria simulado casamento com 
brasileira. 
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2. A Procuradora da República ofereceu denúncia apenas contra o estrangeiro, deixando de denunciar a mulher brasileira, por 
entender que não ficou evidenciado o dolo nas condutas por ela praticadas. 
3. Discordância da Magistrada. 
4. A mulher brasileira aceitou recompensa financeira em troca das falsas declarações que prestou em vários documentos, públicos 
e privados – o que indica, a priori, a vontade livre e consciente na prática das condutas consideradas criminosas. 
5. Declaração de retratação que não afasta o dolo nem o crime. 
6. Indícios da autoria e da materialidade delitivas. Possível existência de dolo. 
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para aditamento da denúncia oferecida. 

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

 
476. Processo : 0004566-23.2010.4.05.8000 Voto: 9250/2013 Origem: JF/AL 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI 7.492/86, ARTIGO 19). 

OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ARTIGO 28). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/86, consistente na obtenção 
fraudulenta de financiamento destinado à aquisição de um automóvel. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de competência sob o argumento de que o crime a ser investigado 
neste inquérito seria de estelionato (CP, artigo 171), de competência da Justiça Estadual, e não contra o Sistema Financeiro 
Nacional, de competência da Justiça Federal. 
3. O Juiz Federal não homologou o declínio e remeteu os autos a esta 2ª Câmara, por aplicação analógica do artigo 28 do CPP. 
4. Verifica-se que, no caso, o contrato de mútuo fora celebrado com finalidade certa, consistente na aquisição de um automóvel, 
fato que se amolda ao conceito de financiamento, e não no de empréstimo, uma vez que este não exige qualquer destinação 
específica. 
5. Desse modo, a conduta narrada nos autos caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, artigo 19), e 
não de estelionato (CP, artigo 171), motivo pelo qual compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ora em apuração. 
Precedentes do STJ (CC 112.244-SP e CC 121.224/SC, Terceira Seção). 
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
477. Processo : 5041878-94.2012.404.7000 Voto: 9310/2013 Origem: JF/PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI 7.492/86, ARTIGO 19). 

OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ARTIGO 28). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/86, consistente na obtenção 
fraudulenta de financiamento destinado à aquisição de uma motocicleta. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de competência sob o argumento de que o crime a ser investigado 
neste inquérito seria de estelionato (CP, artigo 171), de competência da Justiça Estadual, e não contra o Sistema Financeiro 
Nacional, de competência da Justiça Federal. 
3. O Juiz Federal não homologou o declínio e remeteu os autos a esta 2ª Câmara, por aplicação analógica do artigo 28 do CPP. 
4. Verifica-se que, no caso, o contrato de mútuo fora celebrado com finalidade certa, consistente na aquisição de uma motocicleta, 
fato que se amolda ao conceito de financiamento, e não no de empréstimo, uma vez que este não exige qualquer destinação 
específica. 
5. Desse modo, a conduta narrada nos autos caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, artigo 19), e 
não de estelionato (CP, artigo 171), motivo pelo qual compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ora em apuração. 
Precedentes do STJ (CC 112.244-SP e CC 121.224/SC, Terceira Seção). 
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
478. Processo : 0012085-26.2013.403.6181 Voto: 9498/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE 

SEMENTES DE CANNABIS SATIVA (MACONHA). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR O FEITO. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 
11.343/2006, tendo em vista que o investigado teria importado sementes da planta de espécie Cannabis Sativa, vulgarmente 
conhecida como maconha. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que a conduta do investigado não é típica, já que 
as sementes de vegetais da Cannabis sativa L não apresentam a substância THC. Também aduziu que a semente não pode ser 
considerada como matéria-prima, pois não basta uma transformação realizada pela mão humana para que, industrialmente, dela se 
extraia a maconha, mas uma transformação feita pela natureza, para que a planta floresça. 
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3. Discordância do Magistrado. 
4. A conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, configurando, em princípio, o delito 
previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
479. Processo : 0012475-93.2013.4.03.6181 Voto: 9482/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE 

SEMENTES DE CANNABIS SATIVA (MACONHA). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR O FEITO. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 
11.343/2006, tendo em vista que o investigado teria importado sementes da planta de espécie Cannabis Sativa, vulgarmente 
conhecida como maconha. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que a conduta do investigado não é típica, já que 
as sementes de vegetais da Cannabis sativa L não apresentam a substância THC. Também aduziu que a semente não pode ser 
considerada como matéria-prima, pois não basta uma transformação realizada pela mão humana para que, industrialmente, dela se 
extraia a maconha, mas uma transformação feita pela natureza, para que a planta floresça. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. A conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, configurando, em princípio, o delito 
previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
480. Processo : 0006432-59.2013.4.01.3801 Voto: 9508/2013 Origem: PRM/JUIZ DE FORA-MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 168-A). ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28). INAPLICABILIDADE DO 
MENCIONADO PRINCÍPIO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL. 
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposto crime de apropriação indébita de 
contribuições previdenciárias (CP, artigo 168-A). 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento aplicando ao caso o princípio da insignificância. 
4. Discordância do Magistrado. 
5. Em se tratando de crimes cometidos em detrimento da Previdência Social, a aplicação do princípio da insignificância é 
impossibilitada por causa da ultra relevância do bem jurídico tutelado. Isso porque se considera altamente reprovável 
uma conduta que, além de configurar lesão ao patrimônio público, compromete a higidez de um sistema calcado na 
participação de beneficiários, em regime de contribuição. Fraudar a Previdência põe em risco a sustentabilidade do 
mecanismo da seguridade social brasileira. 
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

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

 
481. Processo : 0008790-58.2011.4.05.8100 Voto: 9407/2013 Origem: JF/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 

337-A). MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, 
INCISO IV). ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11.960/09. EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA 
FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Cuida-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de sonegação de contribuição 
previdenciária (CP, artigo 337-A) atribuído à Câmara Municipal de Capistrano/CE. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, pela extinção da punibilidade da pretensão punitiva 
estatal, considerando que os débitos apurados foram incluídos no parcelamento especial da Lei 11.960/09. 
3. O Juiz Federal, por sua vez, indeferiu o arquivamento, sob o argumento de que houve apenas a suspensão da pretensão punitiva 
estatal. 
4. O fato de o crédito estar devidamente incluído no regime especial de parcelamento da Lei 11.960/09 deve ser equiparado ao 
pagamento, para fins de extinção da punibilidade, tendo em vista que o débito existente será inexoravelmente quitado ao longo do 
tempo. Eventual inadimplência, decorrente da falta de pagamento na data do vencimento, será sanada por meio da retenção direta 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme estabelece o artigo 96, § 4º, da Lei 11.196/2005. 
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. 
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482. Processo : 2010.51.01.802061-9 Voto: 9365/2013 Origem: JF/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CÓDIGO PENAL, ARTIGO 171, 

§3°). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 28, C/C LEI 
COMPLEMENTAR 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). ARQUIVAMENTO COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA ANTECIPADA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO 28 
DESTA 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar possível estelionato majorado (CP, artigo 171, § 3º), consistente no 
recebimento indevido de aposentadoria, após morte do beneficiário, mediante fraude, de R$ 261.770,22 (duzentos e sessenta e um 
mil setecentos e setenta reais e vinte e dois centavos), correspondente ao período de agosto de 1998 a julho de 2007, quando, então, 
o benefício foi suspenso. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com esteio na extinção da punibilidade pela prescrição 
da pretensão punitiva antecipada ou virtual. 
3. Inadmissibilidade do arquivamento com base na prescrição da pretensão punitiva pela pena antecipada ou virtual. 
4. Enunciado 28 desta 2ª CCR: “Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena 
em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência”. 

5. Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. 
6. Não homologação. Designação de outro membro do MPF 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. 

 
483. Processo : 0006834-19.2013.403.6119 Voto: 9520/2013 Origem: JF/GUARULHOS-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE DESCAMINHO (CP, 

ARTIGOS 299 E 334). ARQUIVAMENTO COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL 
PELA PENA EM PERSPECTIVA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 
75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITVA 
ESTATAL PELA PENA EM PERSPECTIVA. ENUNCIADO 28 DA 2ª CCR. NÃO OCORRÊNCIA DA 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, artigo 299), consistente na 
prestação de informações falsas à Receita Federal acerca dos preços e do real comprador de mercadorias apreendidas em 
alfândega, e de descaminho (CP, artigo 334), na ilusão do pagamento de tributos devidos pela entrada das mercadorias no território 
nacional, estimados em R$ 26.493,18 (vinte e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e dezoito centavos), atribuída ao 
responsável legal de sociedade empresária. 
2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito, com esteio na prescrição da pretensão punitiva estatal 
pela pena virtual. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. Enunciado 28 desta 2ª CCR: “Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena 
em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência”. 
5. Considerando que a atividade criminosa se consumou em 25 de abril de 2008, data da ilusão do pagamento dos tributos devidos, 
e que a pena máxima em abstrato para o delito em referência é 4 (quatro) anos, a prescrição da pretensão punitiva estatal dar-se-á 
em 24 de abril de 2016 (CP, artigo 109, inciso IV). 
6. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do MPF 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. 

 
484. Processo : 0001555-88.2013.403.6107 Voto: 9555/2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ARTIGO 334). CIGARROS. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28). INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. 
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI 9.532/97. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de contrabando (CP, artigo 334), em virtude da apreensão 
de 2.000 (dois mil) maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória da regular 
importação, sem registro na ANVISA. 

2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável ao caso o princípio da 
insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 

4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde 
e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
5. A comercialização de dois mil maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto, não 
pode ser considerada insignificante. Desrespeito às normas da Lei 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão. 
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
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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. 
 
485. Processo : 0005740.44.2013.403.6181 Voto: 9422/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE CONTRABANDO (CP, ARTIGO 334) E DE FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS 

PÚBLICOS (CP, ARTIGO 293, § 1º, INCISO III, ALÍNEA A). CIGARROS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM 
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(CPP, ARTIGO 28). INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA 
LEI 9.532/97. REITERAÇÃO DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL. 
1. Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar possíveis crimes de contrabando (CP, artigo 334) e de falsificação de 
papéis públicos (CP, artigo 293, § 1º, inciso III, alínea a), em virtude da apreensão de 250 (duzentos e cinquenta) maços de 
cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória da regular importação, sem registro na 
ANVISA e com selos supostamente falsos e destinados ao controle tributário. 

2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável ao caso o Princípio da 
Insignificância. 
3. Discordância da Magistrada. 

4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde 
e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
5. A comercialização de cigarros (250 maços) de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto, não pode ser 
considerada insignificante. Desrespeito às normas da Lei 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão. 
6. Reiteração delitiva. 

7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
486. Processo : 5005015-02.2013.404.7002 Voto: 9556/2013 Origem: JF/FOZ DO IGUAÇU-PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : CÓPIA PARCIAL DE AÇÃO PENAL E DE INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, 

ARTIGO 334) DE CIGARROS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28 C/C LC 75/93, ARTIGO 62, 
INCISO IV). INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI 
9.532/97. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de procedimento instaurado a partir de cópia parcial da Ação Penal 5005015-02.2013.404.7002/PR e do Inquérito 
Policial 5003522-92.2010.404.7002 – IPL 1708/2010-4, para apurar suposta prática do crime de contrabando (CP, artigo 334), 
atribuída a particular em poder de quem foram apreendidos 12.000 (doze mil) maços de cigarros de origem estrangeira, 
desacompanhados de documentação que comprove a regular importação, avaliados em R$ 4.205,72 (quatro mil duzentos e cinco 
reais e setenta e dois centavos). 

2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável ao caso o princípio 
da insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 

4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde 
e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
5. A comercialização de 12.000 (doze mil) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do 
produto, não pode ser considerada insignificante. Desrespeito às normas da Lei 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio 
em questão. 
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 
penal. 

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

 
487. Processo : 0013832-66.2013.4.01.3400 Voto: 9584/2013 Origem: JF/DF 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ARTIGO 289, § 1º). TESTEMUNHAS. 

FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28). LAUDO PERICIAL. 
FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, 
§ 1º, do Código Penal, atribuída a particular, que teria escondido 4 (quatro) cédulas falsas, no valor de R$ 100,00 (cem 
reais) cada, no assoalho de seu veículo, bem como tentado introduzir na circulação 1 (uma) cédula falsa de 2 (duas) que 
trazia consigo, também no valor de R$ 100,00 (cem reais). 
2. A Procuradora da República, considerando tratar-se de falsificação grosseira, incapaz de afetar a fé pública, requereu o 
arquivamento do feito, por absoluta impropriedade do objeto. 
3. Discordância do Magistrado, com fundamento no laudo pericial, que concluiu que a falsificação não é grosseira. 
4. É prudente atentar para o fato de que as duas testemunhas que tiveram contato com as cédulas falsas não podem ser 
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comparadas à figura do homem comum, pois, conforme bem asseverado pelo Juiz Federal, “estas possuem certa 
habitualidade com dinheiro, sendo capazes de identificar e diferenciar as notas falsas”. 
5. Ademais, o laudo pericial foi categórico ao responder afirmativamente ao quesito pelo qual “em se tratando de moeda 
falsa, a(s) cédula(s), por sua(s) característica(s), reúne(m) condições de aceitação como autêntica(s)?”, bem como, 
adiante, ao afirmar que “a falsificação não é grosseira” e que, “apesar das divergências encontradas, as cédulas 
inautênticas apresentam aspecto pictórico semelhante ao das cédulas verdadeiras de mesmo valor, podendo enganar 
pessoas desatentas e/ou desconhecedoras de suas características de segurança”. 
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

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

 
488. Processo : 0001986-68.2012.403.6104 Voto: 9578/2013 Origem: JF/SANTOS-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO ENTRE PARTICULARES (CP, ARTIGO 

171). DESVIO DE VALORES ARRECADADOS DE CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
COM AUTENTICAÇÃO FALSA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ARTIGO 28). VISLUMBRA-SE POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 168-A). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Cuida-se de Inquérito Policial inicialmente instaurado para apurar eventual delito de apropriação indébita 
previdenciária (CP, artigo 168-A), praticado por particular na administração das contas de condomínio, em razão do 
suposto desvio de valores arrecadados do Condomínio, através da utilização de Guias da Previdência Social – GPS com 
autenticação falsa. 
2. O Procurador da República oficiante requereu a declinação de competência para a Justiça Estadual, por entender que 
se trata de crime de estelionato contra particulares, previsto no artigo 171 do Código Penal. 
3. Discordância da Magistrada. 
4. É suficiente tratar-se de falsidade de documento público federal, no caso, Guias da Previdência Social – GPS. 
Ademais, houve prejuízo à União, a afastar o Enunciado 107 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, pelo qual "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante 
falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia 
federal". 
5. Não homologação do declínio de competência e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal. 

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

 
489. Processo : 0008770-87.2013.4.03.6181 Voto: 9766/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ARTIGO 334). CIGARROS. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28). INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. 
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI 9.532/97. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Peças de Informação instauradas para apurar possível crime de contrabando (CP, artigo 334), em virtude da 
apreensão de 775 (setecentos e setenta e cinco) maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação 
comprobatória da regular importação, sem registro na ANVISA. 

2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável ao caso o Princípio da 
Insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 

4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde 
e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
5. A comercialização de cigarros (775 maços) de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto, não pode ser 
considerada insignificante. Desrespeito às normas da Lei 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão. 

6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
490. Processo : 0005827-19.2013.4.03.6110 Voto: 9918/2013 Origem: JF/SOROCABA-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ARTIGO 299). DECLARAÇÃO DE 

POBREZA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, 
ARTIGO 28 C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). NÃO HOMOLOGAÇÃO. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A 
SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DECLARANTE. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, artigo 299), atribuída 
a particular, que, nos autos de ação de concessão de aposentadoria especial, em trâmite em Vara Federal de Sorocaba/SP, para 
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usufruir do benefício da justiça gratuita, teria declarado não possuir condições de arcar com as custas e as despesas processuais 
sem privar-se dos recursos indispensáveis à manutenção e ao sustento de sua família, quando, na verdade, possuía. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ao argumento de que a redação do artigo 2º da Lei 
1.060/1950 é muito aberta, abrangendo até pessoas com boa situação financeira, sem que sua conduta se amolde ao tipo do artigo 
299 do Código Penal, “uma vez que a declaração pode ser considerada falsa ou não dependendo do ponto de vista/interpretação, e, 
para fins, penais, se exige uma falsidade consistente, o que não ocorre nessas 'declarações de pobreza', cada vez mais banalizadas 
em razão da permissividade da lei”. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. Verifica-se que, apesar de o investigado afirmar não ter possibilidade de arcar com as custas do processo, ele possui patrimônio 
considerável, ainda mais se comparado a grande parte da população brasileira, assalariada e, verdadeiramente, carecedora do 
benefício da gratuidade de Justiça. 
5. Desse modo, apesar da existência de dúvida sobre o dolo do investigado em falsear a verdade – sobre se podia ou não arcar com 
as custas judiciais –, existem indícios mínimos da prática do crime de falsidade ideológica, que demonstram ser prematuro o 
arquivamento do feito no atual estágio em que se encontra. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
491. Processo : 0008501-48.2013.4.03.6181 Voto: 10074/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ARTIGO 33 

C/C ARTIGO 40, INCISO I). IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, 
ARTIGO 28). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR O 
FEITO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei 
11.343/2006, artigo 33, c/c o artigo 40, inciso I), atribuída a residente de São Paulo/SP, a quem teriam sido endereçadas 11 (onze) 
sementes de maconha por indivíduo não identificado na Grã Bretanha. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender pela atipicidade da conduta. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. A conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, configurando, em princípio, o delito 
previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/2006. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
492. Processo : 0008488-93.2006.403.6181 Voto: 10096/2013 Origem: JF/OSASCO-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE FABRICO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE (CÓDIGO 

PENAL, ARTIGO 278), DE DESCAMINHO (CÓDIGO PENAL, ARTIGO 334) E DE FALSIFICAÇÃO DE SELO 
(CÓDIGO PENAL, ARTIGO 293). ARQUIVAMENTO COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO, EM RELAÇÃO AOS CRIMES DOS ARTIGOS 278 E 334 DO 
CP, E NA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA, BEM COMO NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
AUTORIA E DE MATERIALIDADE, NO QUE CONCERNE AO CRIME DO ARTIGO 293 DO CP. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO QUANTO AO ARQUIVAMENTO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE 
SELO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 28, C/C LEI 
COMPLEMENTAR 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA ESTATAL COM BASE NA PENA EM PERSPECTIVA. ENUNCIADO 28 DESTA 2ª CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO DELITO 
DE FALSO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar possíveis crimes de fabrico de substâncias nocivas à saúde (Código Penal, 
artigo 278), de descaminho (Código Penal, artigo 334) e de falsificação de selo (Código Penal, artigo 293) atribuídos a 
representantes legais de empresa privada. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva 
estatal pela pena em abstrato em relação aos artigos 278 e 334 do CP, e na prescrição pela pena em perspectiva, bem como na 
ausência de indícios de autoria e de materialidade, no que concerne ao artigo 293 do CP. 
3. Discordância do Magistrado quanto ao arquivamento do crime de falsificação de selo. 
4. Inadmissibilidade do arquivamento com base na prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva. 
5. Enunciado 28 desta 2ª CCR: “Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena 
em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência”. 
6. Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. 
7. Indícios de autoria e de materialidade do delito de falso. 
8. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Após sustentação oral, na pessoa do dr. Daniel Romeiro, oab-SP nº 234983, foi acolhido por unanimidade o voto do Relator, pela 
designação de outro membro para prosseguir na persecução. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o 
Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. . 
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493. Processo : 0008986-48.2013.4.03.6181 Voto: 10071/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ARTIGO 33 

C/C ARTIGO 40, INCISO I). IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, 
ARTIGO 28). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR O 
FEITO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei 
11.343/2006, artigo 33, c/c artigo 40, inciso I), atribuída a residente em São Paulo/SP, a quem teriam sido endereçadas 12 (doze) 
sementes de maconha por indivíduo não identificado na Grã Bretanha. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender pela atipicidade da conduta. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. A conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, configurando, em princípio, o delito 
previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
494. Processo : 5003918-41.2012.404.7118 Voto: 10060/2013 Origem: JF/CARAZINHO-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR A R$ 10.000,00 

E INFERIOR A R$20.000,00. MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ARTIGO 28 C/C A LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). INAPLICABILIDADE. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual teria resultado o não 
pagamento de tributos federais no aporte de R$ 13.709,31. 

2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, com base nas disposições do artigo 20 da Lei 10.522/02, 
aplicam o princípio da insignificância ao crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, apenas quando o 
débito fiscal não é superior a R$ 10.000,00 ((REsp 1112748/TO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 13/10/2009); (STF, HC 
96976, DJe-084 PUBLIC 08-05-2009)). No mesmo sentido, Enunciado 49 da 2ª CCR. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público 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. 

 
495. Processo : 0000527-48.2013.4.05.8300 Voto: 10091/2013 Origem: JF/PE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ARTIGO 33 C/C 

ARTIGO 40, INCISO I). AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA POR MEIO DE LOJA VIRTUAL CUJO SÍTIO 
ELETRÔNICO É HOSPEDADO NO REINO UNIDO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DA 
MAGISTRADA (CPP, ARTIGO 28). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. É COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL DO 
LOCAL DA APREENSÃO DA DROGA (CPP, ARTIGO 70). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF EM SÃO 
PAULO/SP PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei 
11.343/2006, artigo 33 c/c artigo 40, inciso I), atribuída a residente em Recife/PE que teria adquirido 34 (trinta e quatro) sementes 
de maconha por meio de loja virtual cujo sítio eletrônico é hospedado no Reino Unido. 
2. A Procuradora da República oficiante propôs transação penal por entender que a conduta amolda-se ao tipo previsto no artigo 
28, § 1º, da Lei 11.343/2006, de menor potencial ofensivo. 
3. A Juíza Federal chamou o feito à ordem e determinou a devolução dos autos ao Ministério Público Federal para se manifestar 
acerca da alteração da capitulação da prática delituosa, por entender configurado suposto crime de contrabando, bem como sobre 
possível declinação de competência, vez que a apreensão da mercadoria se deu na cidade de São Paulo/SP. 
4. A Procuradora da República oficiante requereu a declinação de competência para a Justiça Estadual, ao argumento de que teria 
sido praticado o tipo previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. 
5. Por sua vez, a Juíza Federal rejeitou o pleito, por entender que a conduta delituosa amolda-se ao crime de contrabando (CP, 
artigo 334), de competência da Justiça Federal de São Paulo/SP, local de apreensão da mercadoria. 
6. Firmado o dissenso, os autos vieram a esta 2ª Câmara, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, por analogia. 

7. A conduta em análise reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, configurando, em princípio, o delito 
previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06, de competência da Justiça Federal. 
8. No tocante à competência para julgar o presente feito, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é 
“desnecessário para a consumação do crime que a substância entorpecente enviada chegue ao seu destinatário, o que 
configuraria mero exaurimento do delito” (CC 41.775/RS, Terceira Seção, Min. Laurita Vaz, unânime, DJ: 14/06/2004). 

9. Designação de outro membro do Ministério Público Federal na Procuradoria da República em São Paulo/SP para dar 
prosseguimento à persecução penal. 

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

 
496. Processo : 0009002-02.2013.4.03.6181 Voto: 9825/2013 Origem: JF/SP 
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 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ARTIGO 33, 

§ 1º, INCISO I, C/C ARTIGO 40, INCISO I). IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28 C/C LC 75/93, 
ARTIGO 62, INCISO IV). NÃO HOMOLOGAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei 
11.343/2006, artigo 33, § 1º, inciso I, c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista a apreensão, pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, de 36 (trinta e seis) sementes de maconha (Cannabis Sativa Linneu), encaminhadas por empresa estrangeira, com sede 
na Grã-Bretanha, a particular com endereço na cidade de São Paulo/SP. 
2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito, por entender que a conduta da investigada não é típica, 
já que sementes de Cannabis Sativa Linneu não se enquadram no conceito de droga e de matéria-prima destinada à sua preparação. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. A conduta da investigada reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, configurando, em princípio, o delito 
previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, c/c artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
497. Processo : 0002577-47.2013.4.05.8300 Voto: 9947/2013 Origem: JF/PE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ARTIGO 171, §3°). 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ANTECIPADA OU VIRTUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 
62, INCISO IV). INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO 28 DA 2ª CCR E SÚMULA 438 DO STJ. AUTORIA NÃO 
IDENTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE LINHA PLAUSÍVEL DE INVESTIGAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA 
AUTORIA DO DELITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, PORÉM POR DIVERSO FUNDAMENTO. 
1. Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado (CP, artigo 171, § 3º), 
praticado por pessoa não identificada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, consistente no recebimento 
indevido de 8 (oito) parcelas de benefício previdenciário após morte do titular ocorrida em 7 de novembro de 2012, 
totalizando R$ R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais), correspondente ao período de novembro de 2002 a junho de 
2003. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito, ante a extinção da punibilidade do investigado 
pela prescrição da pretensão punitiva antecipada ou virtual. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. Inadmissibilidade do arquivamento com base na prescrição da pretensão punitiva pela pena antecipada ou virtual. 
Enunciado 28 desta 2ª CCR e Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Autoria que permanece desconhecida, nada obstante o transcurso de grande lapso temporal desde a data dos fatos. 
Ausência de linha plausível de investigação para sua determinação. 
6. Homologação do arquivamento, porém sob diverso fundamento. 

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

 
498. Processo : 0004765-62.2013.4.03.6103 Voto: 10021/2013 Origem: JF/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ARTIGO 334, § 1º, “C”). ARQUIVAMENTO COM 

ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. EXCEPCIONAL 
APLICABILIDADE AO CASO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO 
IV). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 

1. Representação Criminal instaurada para apurar a prática do crime de contrabando de cigarros (CP, artigo 334, § 1º, 
“c”), em razão da apreensão de 26 (vinte e seis) maços de cigarros em estabelecimento comercial. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 

4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país – cigarros – impõe maior rigor na adoção do princípio 
da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território 
nacional. 
5. In casu, a pequena quantidade de cigarros de origem estrangeira apreendida (26 maços) e a ausência de notícia acerca de 
possível reiteração da prática pelo agente atraem, excepcionalmente, na linha traçada por este Colegiado, o reconhecimento da 
conduta sub examine como insignificante. 

6. Insistência no arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
499. Processo : 5017678-83.2013.404.7001 Voto: 10070/2013 Origem: JF/LONDRINA-PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR 

INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA 
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CONDUTA. ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). 
ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal. 
2. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) previsto no artigo 20, caput, da Lei 10.522/2002, alterado pela Lei 11.033/2004. 

3. Não reincidência delitiva. 
4. Enunciado 49 desta 2ª CCR: Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como 
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da 
conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013). 

5. Aplicável ao caso sub examine o Princípio da Insignificância. 
6. Insistência no arquivamento. 

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

 
500. Processo : 5001651.28.2013.404.7000 Voto: 10063/2013 Origem: JF/PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI 7.492/86, ARTIGO 19). 

OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ARTIGO 28). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar o crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/86, consistente na obtenção 
fraudulenta de financiamento destinado à aquisição de um automóvel. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de competência sob o argumento de que o crime a ser investigado 
neste inquérito seria de estelionato (CP, artigo 171), de competência da Justiça Estadual, e não contra o Sistema Financeiro 
Nacional, de competência da Justiça Federal. 
3. O Juiz Federal não homologou o declínio e remeteu os autos a esta 2ª Câmara, por aplicação analógica do artigo 28 do CPP. 
4. Verifica-se que, no caso, o contrato de mútuo fora celebrado com finalidade certa, consistente na aquisição de um automóvel, 
fato que se amolda ao conceito de financiamento, e não no de empréstimo, uma vez que este não exige qualquer destinação 
específica. 
5. Desse modo, a conduta narrada nos autos caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, artigo 19), e 
não de estelionato (CP, artigo 171), motivo pelo qual compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ora em apuração. 
Precedentes do STJ (CC 112.244-SP e CC 121.224/SC, Terceira Seção). 

6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
501. Processo : 0001024-02.2013.4.03.6107 Voto: 10216/2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEIS CRIMES DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334) E DE CONTRABANDO (CP, 

ARTIGO 334, § 1º, ALÍNEA C). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 
75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO CRIME DE DESCAMINHO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. 
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI 9.532/97. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Peças de Informação instauradas para apurar possíveis crimes de descaminho (CP, artigo 334) e de contrabando 
(CP, artigo 334, § 1º, alínea c), em virtude da apreensão de diversas mercadorias, em razão do não pagamento dos respectivos 
tributos devidos, e de 382 (trezentos e oitenta e dois) maços de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação comprobatória 
da regular importação e sem o registro na ANVISA. 

2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável ao caso o Princípio da 
Insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 

4. Insistência no arquivamento do crime de descaminho. Aplicação do Princípio da Insignificância. 
5. Não homologação do crime de contrabando de cigarros. Natureza do produto (cigarros) que impõe maior rigor na adoção do 
princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua 
comercialização no território nacional. 
6. A comercialização de cigarros (382 maços) de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto, não pode ser 
considerada insignificante. Desrespeito às normas da Lei 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão. 

7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
502. Processo : 2007.81.00.018892-1  Voto: 10118/2013 Origem: JF/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR 
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INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA 
CONDUTA. ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). 
ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal. 
2. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) previsto no artigo 20, caput, da Lei 10.522/2002, alterado pela Lei 11.033/2004. 

3. Não reincidência delitiva. 
4. Enunciado 49 desta 2ª CCR: Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como 
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da 
conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013). 

5. Aplicável ao caso sub examine o Princípio da Insignificância. 
6. Insistência no arquivamento. 

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

 
503. Processo : 0006610-98.2013.4.05.8100 Voto: 10127/2013 Origem: JF/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FURTO EM POSTO DE AFERIÇÃO DO INSTITUTO DE PESOS 

E MEDIDAS - IPEN, DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 
INDUSTRIAL – INMETRO. (CP, ARTIGO 155). ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA INVIABILIDADE DE SE 
APONTAR A AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28 C/C ARTIGO 62, 
INCISO IV, DA LC 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de furto (CP, artigo 155), ocorrido em Posto de 
Aferição do Instituto de Pesos e Medidas - IPEN, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em face da ausência de maiores indícios que 
possibilitem uma linha investigativa alternativa acerca da autoria delitiva. 
3. O Magistrado, por sua vez, discordou do arquivamento, por entendê-lo prematuro, em razão de possíveis diligências a 
serem empreendidas para elucidação da autoria delitiva. 
4. Considerando que existem diligências que poderão ser empreendidas para a possível identificação da autoria delitiva, 
o arquivamento dos autos, ao menos no presente estágio, mostra-se prematuro. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
504. Processo : 0002223-59.2013.4.03.6107 Voto: 10214/2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). ARQUIVAMENTO COM BASE NO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, 
ARTIGO 28, C/C, LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL 
REAIS). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de inquérito policial instaurado a prática do delito de descaminho (CP, artigo 334), consistente no não pagamento de 
tributos federais devidos, no valor de R$ 22.983,23 (vinte e dois mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), 
conforme Representação Fiscal Para Fins Penais. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no Princípio da Insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 

4. A Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda determina, em seu artigo 1º, o não ajuizamento de execuções fiscais de 
débitos com a Fazenda Nacional cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
5. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, com base nas disposições do art. 20 da Lei 
10.522/02, aplicam o Princípio da Insignificância ao crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, apenas 
quando o débito fiscal é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais). 
6. Assim, não obstante as disposições da aludida Portaria, aplico o entendimento ora firme na jurisprudência pátria, no 
sentido de reconhecer a insignificância aos crimes de descaminho apenas quando o valor dos tributos iludidos não 
ultrapassar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, quando não houver reiteração de conduta. 
7. Enunciado 49 desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
8. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
505. Processo : 5001738.30.2013.4.04.7114 Voto: 10210/2013 Origem: JF/LAJEADO-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ARTIGO 334). CIGARROS. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28). INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. 
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INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI 9.532/97. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Peças de Informação instauradas para apurar possível crime de contrabando (CP, artigo 334), em virtude da 
apreensão de 5.000 (cinco mil) maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória da 
regular importação, sem registro na ANVISA. 

2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável ao caso o Princípio da 
Insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 

4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde 
e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
5. A comercialização de cigarros (5.000 maços) de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto, não pode 
ser considerada insignificante. Desrespeito às normas da Lei 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão. 

6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
506. Processo : 0014607-40.2010.4.05.8100 Voto: 10167/2013 Origem: JF/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 337-A, INCISO I). ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11.960/09. 
EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MPF: ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado com o fim de apurar a ocorrência do crime de sonegação de 
contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A), por Prefeitura Municipal. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, em razão da inclusão dos créditos tributários em regime 
de parcelamento especial nos moldes da MP 589/2012, sujeitando-se à retenção do Fundo de Participação dos Municípios, para 
quitação das parcelas a teor do artigo 1º, § 4º, da Lei 11.960/2009. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. Ocorre que o fato de o crédito estar devidamente incluído no regime especial de parcelamento da Lei 11.960/09 deve ser 
equiparado ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade, tendo em vista que o débito existente será inexoravelmente 
quitado ao longo do tempo. Eventual inadimplência, decorrente da falta de pagamento na data do vencimento, será sanada por 
meio da retenção direta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme estabelece o artigo 96, § 4º, da Lei 11.196/05. 
Precedentes da 2ª CCR/MPF. 
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. 

 
507. Processo : 5002086-97.2012.404.7109 Voto: 10107/2013 Origem: JF/BAGÉ-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ARTIGO 171, § 3º). FAZER 

DECLARAÇÃO FALSA PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(CPP, ARTIGO 28). ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Inquérito policial instaurado para apuração da prática, em tese, do delito previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal, 
em razão de declaração falsa ocorrida em processo de concessão de benefício de amparo social a portador de deficiência. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito pela ausência de dolo. 
3. Discordância do Magistrado, por entender que a aferição do dolo é matéria afeta à instrução criminal e que existem 
elementos de materialidade. 

4. O arquivamento na atual fase da persecução criminal só seria admitido se existente demonstração inequívoca, segura e 
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade, sem a qual se impõe a propositura de ação penal, 
reservando-se à instrução processual o debate mais aprofundado das questões pertinentes, sob o crivo do contraditório. 

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. 
 
508. Processo : 0007798-97.2011.4.05.8100 Voto: 10174/2013 Origem: JF/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 337-A, INCISO I). ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11.960/09. 
EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MPF: ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado com o fim de apurar a ocorrência do crime de sonegação de 
contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A), por Câmara Municipal. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, em razão da inclusão dos créditos tributários em regime 
de parcelamento especial nos moldes da MP 589/2012, sujeitando-se à retenção do Fundo de Participação dos Municípios, para 
quitação das parcelas a teor do artigo 1º, § 4º, da Lei 11.960/2009. 
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3. Discordância do Magistrado. 
4. Ocorre que o fato de o crédito estar devidamente incluído no regime especial de parcelamento da Lei 11.960/09 deve ser 
equiparado ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade, tendo em vista que o débito existente será inexoravelmente 
quitado ao longo do tempo. Eventual inadimplência, decorrente da falta de pagamento na data do vencimento, será sanada por 
meio da retenção direta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme estabelece o artigo 96, § 4º, da Lei 11.196/05. 
Precedentes da 2ª CCR/MPF. 

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. 
 
509. Processo : 0003074-64.2013.4.01.3000 Voto: 10175/2013 Origem: JF/AC 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL (LEI 9.605/98, ARTIGO 50-A). O DESMATAMENTO 

TEVE COMO OBJETIVO PROMOVER A SUBSISTÊNCIA PESSOAL E FAMILIAR DO AGENTE. EXCLUDENTE 
DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28 C/C 
ARTIGO 62, INCISO IV, DA LC 75/93). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 50-A) consistente 
no desmatamento de 3,0 hectares de floresta nativa sem autorização do órgão competente. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar presentes as excludentes de 
ilicitude previstas no §1º do artigo 50-A da Lei 9.605/98 e no artigo 23, inciso I, do Código Penal (estado de 
necessidade) em razão de o desmatamento ter tido como objetivo promover a subsistência familiar do agente. 
3. Discordância da Magistrada. 
4. Verifica-se que o agente já residia no local antes da criação da Unidade de Conservação, não possui outra fonte de 
renda e que o desmatamento teve como objetivo a realização de plantio de gêneros alimentícios e a criação de área de 
pastagem para gado bovino com o fim de promover a subsistência familiar do agente, o que exclui a ilicitude da conduta. 
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. 

 
510. Processo : 5001745-37.2013.404.7109 Voto: 10211/2013 Origem: JF/BAGÉ-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL (LEI 9.605/98, ARTIGO 46) E DE FALSIDADE 

IDEOLÓGICA (CP, ARTIGO 299). ARQUIVAMENTO COM BASE PRESCRIÇÃO: 1) EM ABSTRATO QUANTO 
AO CRIME AMBIENTAL, 2) NA TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (VIRTUAL) EM RELAÇÃO AO CRIME 
DE FALSIDADE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28). INADMISSIBILIDADE. 
ENUNCIADO 28 DESTA 2ª CCR. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME 
DA FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
1. Peças de Informação instauradas para apurar a possível prática do crime ambiental previsto no artigo 46 da Lei 
9.605/98 e de falsidade ideológica (CP, artigo 299), consistente na comercialização de madeira acobertada por ATPFs 
falsas. 
2. Promoção de arquivamento fundada na prescrição: 1) em abstrato quanto ao crime ambiental, 2) com base na 
prescrição antecipada (virtual) no tocante ao crime de falsidade ideológica. 
3. Discordância do Magistrado (Súmula 438 do STJ). 
4. Enunciado 28 desta 2ª CCR: “Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, 
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da 
presunção de inocência”. 
5. Súmula 438 do STJ. 

6. Insistência no arquivamento quanto ao crime ambiental, e designação de outro Membro do MPF para dar prosseguimento à 
persecução penal em relação ao crime previsto no artigo 299 do Código 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. 

 
511. Processo : 0000013-53.2013.6.15.0022 Voto: 10212/2013 Origem: JE/ SÃO JOÃO DO CARIRI–PB 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME ELEITORAL (LEI 4.737/65, ARTIGO 289). INSCREVER-SE 

FRAUDULENTAMENTE ELEITOR. ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ 
ELEITORAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28 C/C LC 75/93, ARTIGO 62, IV). ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1.Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime eleitoral, previsto no artigo 289 da Lei 4.737/65. 
2. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento por não vislumbrar tipicidade na conduta da investigada. 
3. O Juiz Eleitoral, por sua vez, não homologou o arquivamento por entender que “o fornecimento de falsa informação ao cadastro 
eleitoral se constitui em crime”. 
4. Autos encaminhados inicialmente ao Procurador Regional Eleitoral do Estado da Paraíba que, ato contínuo, os remeteu a esta 2ª 
Câmara, para fins do seu exercício revisional. 
5. A promoção de arquivamento deve ocorrer somente frente à ausência de elementos mínimos que indiquem a autoria e a 
materialidade delitiva ou ainda a inexistência de crime. Não é, contudo, a hipótese dos autos. 
6. O arquivamento por suposta ausência de dolo mostra-se inapropriado e prematuro diante da necessidade de melhor 
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esclarecimento da conduta constante dos autos, e outras diligências que porventura forem necessárias à elucidação dos fatos, 
justificando-se o prosseguimento das investigações. 
7. Remessa dos autos ao Procurador Regional Eleitoral para designação de outro Membro do Ministério Público Eleitoral para 
prosseguir na persecução penal. 

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

 
512. Processo : 0000440-75.2013.4.03.6125 Voto: 10215/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ARTIGO 289, § 1º). ARQUIVAMENTO COM BASE 

NA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA INVESTIGADA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DO 
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA 
MATERIALIDADE. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de moeda falsa (CP, artigo 289, § 1º). 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por ausente o dolo na conduta do investigado. 
3. Discordância da Magistrada. 
4. Indícios da autoria e da materialidade delitivas. Possível existência de dolo na conduta do investigado. 
5. Não homologação do arquivamento. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
513. Processo : 2011.51.10.001518-5 (0001518-43.2011.4.02.5110) Voto: 10178/2013 Origem: JF/S JOÃO MERITI/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DO ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. FUNCIONAMENTO DE RADIO SEM 

AUTORIZAÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA DA 
MATERIALIDADE DO DELITO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, 
ARTIGO 62, INCISO IV). ESTAÇÃO CLANDESTINA DE RADIO FLAGRADA EM PLENO FUNCIONAMENTO. AGENTE 
QUE CONFESSOU SER O PROPRIETÁRIO DOS EQUIPAMENTOS E NÃO POSSUIR AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. 
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. EQUIPAMENTO AVARIADO. POTÊNCIA NÃO DETERMINADA. 
ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRIME DE PERIGO 
ABSTRATO. DEISGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Inquérito policial instaurado para apurar o crime do artigo 183 da Lei 9.472/1997, consistente no funcionamento 
clandestino de radio no Município de Nova Iguaçu/RJ, vale dizer, sem autorização da ANATEL. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com fundamento na ausência de prova da 
materialidade do delito. 
3. Discordância da Magistrada, porque “a rádio clandestina foi verificada em pleno funcionamento, tendo havido o indiciamento 
do seu proprietário, ocasião em que ratificou a operação da rádio” e, ainda, porque “o laudo pericial não foi conclusivo quanto ao 
não funcionamento do equipamento, o que – prima facie – vai de encontro aos demais elementos dos autos”. 
4. A simples instalação do equipamento e sua utilização na atividade de radiodifusão clandestina é o bastante para a consumação 
do delito descrito no artigo 183 da Lei 9.472/97, classificado como crime de perigo abstrato, pelo que dispensa a comprovação de 
qualquer dano, presumindo-se o perigo. 
5. Tratando-se de crime abstrato, a certeza de seu funcionamento sem autorização do órgão público competente é bastante para 
configurá-lo. Logo, a potência do equipamento de radiodifusão é irrelevante para a caracterização do crime do artigo 183 da Lei 
9.472/97, uma vez que o bem jurídico tutelado é o próprio sistema de comunicação. 
6. Não homologação do arquivamento. 
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
514. Processo : 0015089.42.2012.4.03.6105 Voto: 10342/2013 Origem: JF/CAMPINAS-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ARTIGO 342), NO BOJO DE 

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO MÍNIMO A INDICAR 
A EXISTÊNCIA DE CRIME. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28). 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível crime de falso testemunho (CP, artigo 342), 
ocorrido no bojo de reclamatória trabalhista. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em face da ausência de elementos mínimos a 
indicar a existência de crime. Aduziu, ainda, que as atas da audiência nas quais foram prestadas as declarações 
inverídicas não foram remetidas ao MPF. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. Considerando que existem diligências que poderão ser empreendidas (obtenção das atas) para comprovar, ou não, a 
prática delitiva, o arquivamento dos autos, ao menos no presente estágio, mostra-se prematuro. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
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 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
515. Processo : 2007.51.15.000646-2  Voto: 10135/2013 Origem: JF/TERESÓPOLIS-RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE PECULATO-DESVIO (CP, ARTIGO 312). PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28). 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de peculato-desvio de recursos do SUS. 
2. Promoção de arquivamento fundada na existência de ação penal em curso com idêntico objeto. 
3. Discordância do Magistrado, vez que o objeto da ação penal tramitando em nome do investigado apura o crime de 
receptação de medicamentos, e não o crime de peculato-desvio, que é o foco do presente inquérito policial. 
4. O arquivamento das investigações afigura-se realmente prematuro, vez que não foram esgotadas as diligências 
investigativas para o caso. 
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. 

 
516. Processo : 0002165.04.2012.4.02.5110 Voto: 10124/2013 Origem: JF/S. JOÃO DE MERITI-RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, 

ARTIGO 2º, INCISO II). O VALOR DOS TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS FOI APURADO EM R$ 14.217,04. 
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO (CPP, ARTIGO 28). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO. PRECEDENTES. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática de crime contra a ordem tributária (Lei 
8.137/90, artigo 2º, inciso II), praticado, em tese, pelos dirigentes da sociedade empresária. 
2. Promoção de arquivamento com esteio no princípio da insignificância, considerando que o valor do débito (R$ 
14.217,04) é inferior a R$ 20.000,00 (Lei 10.522/2002, artigo 20, caput, com a redação dada pela Lei 11.033/2004, 
alterado pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda). 
3. Discordância do Magistrado. 

4. A incidência do princípio da insignificância aos débitos tributários, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522/02, tem 
cabimento, ao menos por ora, unicamente nos crimes de descaminho e não em todos os crimes contra a ordem tributária. Mesmo 
nesses casos, a elevação do patamar de dez para vinte mil reais tem sido repelida por este Colegiado e pelo Superior Tribunal de 
Justiça. Precedente. 
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. 

 
517. Processo : 5007548-90.2011.404.7005 Voto: 10166/2013 Origem: JF/CASCAVEL-PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ARTIGO 334). NÃO OFERECIMENTO DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI 9.099/95, ART. 89). DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA (CPP, 
ARTIGO 28, POR ANALOGIA). PRESSUPOSTOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 696 DO STF. CONHECIMENTO 
DA REMESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. BENEFÍCIO QUE NÃO TRADUZ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. 
INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DE OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL. 
1. Trata-se de ação penal instaurada para apurar a ocorrência do crime de contrabando (CP, artigo 334), em razão da apreensão de 
346.980 maços de cigarros proibidos de importação, sem a devida cobertura fiscal, na posse do investigado. 

2. A Procuradora da República oficiante, ao oferecer a denúncia, deixou de propor a suspensão condicional do processo a 
que se refere o artigo 89 da Lei 9.099/95, por entender inexistentes os requisitos subjetivos previstos na legislação de 
regência. 
3. Discordância da Magistrada que reconheceu ser o caso de oferecimento da proposta de suspensão condicional do 
processo. 

4. Preliminarmente, cabe ressaltar que esta 2ª CCR tem se manifestado no sentido de que a remessa dos autos não deve ser 
conhecida quando já houver oferecimento de denúncia, exceto nos casos em que a discussão se relacionar à existência dos 
pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. 
No caso dos autos, verifica-se que o conhecimento da remessa é medida que se impõe, já que o objeto da questão envolve a análise 
de pressupostos subjetivos. 
5. No mérito, tem-se que assiste razão à Procuradora da República oficiante, pois os pressupostos subjetivos previstos na Lei 
9.099/95 e no Código Penal, notadamente as circunstâncias da infração praticada (elevada quantidade de cigarros apreendidos – 
346.980 maços, não são favoráveis à concessão do benefício da suspensão condicional do processo. 
6. Sob este aspecto, cabe enfatizar que, segundo a doutrina, as “[...] circunstâncias são elementos acidentais da infração penal, 
que não integram a estrutura do tipo, mas influem na avaliação do fato praticado, por exemplo, a forma como foi praticada a 
infração de menor potencial ofensivo poderá indicar não ser suficiente e necessária” a suspensão condicional do processo. 
7. Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido em várias oportunidades que “O benefício da 
suspensão condicional do processo não traduz direito subjetivo do acusado” ( HC 84342 / RJ, 1ª Turma, relator Ministro Carlos 
Britto, 23/06/2006) 
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8. Insistência na negativa de proposta de suspensão condicional do processo. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
518. Processo : 0005297-05.2013.4.05.8100 Voto: 10126/2013 Origem: JF/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE 

SEMENTES DE CANNABIS SATIVA (MACONHA). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR O FEITO. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 
11.343/2006, tendo em vista que o investigado teria importado sementes da planta de espécie Cannabis Sativa, vulgarmente 
conhecida como maconha. 
2. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que a conduta do investigado não é típica, 
já que as sementes de vegetais da Cannabis sativa L não apresentam a substância THC. Também aduziu que a conduta do 
investigado em conjunto com as declarações por ele prestadas não são suficientes para enquadrar suas ações no suposto crime de 
tráfico internacional de drogas, posto que a quantidade de sementes importadas é ínfima 
3. Discordância do Magistrado. 
4. A conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, configurando, em princípio, o delito 
previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
519. Processo : 0000005-80.2013.4.01.3822 Voto: 10128/2013 Origem: JF/PONTE NOVA-MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ARTIGO 334). NÃO OFERECIMENTO DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI 9.099/95, ART. 89). DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA (CPP, 
ARTIGO 28, POR ANALOGIA). PRESSUPOSTOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 696 DO STF. CONHECIMENTO 
DA REMESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. BENEFÍCIO QUE NÃO TRADUZ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. 
INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DE OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL. 
1. Trata-se de ação penal instaurada para apurar a ocorrência do crime de contrabando (CP, artigo 334), em razão da apreensão de 
300 maços de cigarros proibidos de importação, sem a devida cobertura fiscal, no estabelecimento comercial do indiciado. 

2. O Procurador da República oficiante, ao oferecer a denúncia, deixou de propor a suspensão condicional do processo a 
que se refere o artigo 89 da Lei 9.099/95, por entender inexistentes os requisitos subjetivos previstos na legislação de 
regência. 
3. Discordância do Magistrado que reconheceu ser o caso de oferecimento da proposta de suspensão condicional do 
processo. 

4. Preliminarmente, cabe ressaltar que esta 2ª CCR tem se manifestado no sentido de que a remessa dos autos não deve ser 
conhecida quando já houver oferecimento de denúncia, exceto nos casos em que a discussão se relacionar à existência dos 
pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. 
No caso dos autos, verifica-se que o conhecimento da remessa é medida que se impõe, já que o objeto da questão envolve a análise 
de pressupostos subjetivos. 
5. No mérito, tem-se que assiste razão ao Procurador da República oficiante, pois os pressupostos subjetivos previstos na Lei 
9.099/95 e no Código Penal, notadamente as circunstâncias da infração praticada (elevada quantidade de cigarros apreendidos – 
300 maços, além da existência de registros negativos na folha de antecedentes criminais (1 IPL e 2 Termos Circunstanciados), não 
são favoráveis à concessão do benefício da suspensão condicional do processo. 
6. Sob este aspecto, cabe enfatizar que, segundo a doutrina, as “[...] circunstâncias são elementos acidentais da infração penal, 
que não integram a estrutura do tipo, mas influem na avaliação do fato praticado, por exemplo, a forma como foi praticada a 
infração de menor potencial ofensivo poderá indicar não ser suficiente e necessária” a suspensão condicional do processo. 
7. Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido em várias oportunidades que “O benefício da 
suspensão condicional do processo não traduz direito subjetivo do acusado” ( HC 84342 / RJ, 1ª Turma, relator Ministro Carlos 
Britto, 23/06/2006) 
8. Insistência na negativa de proposta de suspensão condicional do processo. 

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

 
520. Processo : 2008.61.81.016771-2  Voto: 10258/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS ILUDIDOS EM VALOR 

INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20 DA LEI 10.522/2002. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM 
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO 
ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do delito de descaminho, previsto no artigo 334 do Código 
Penal. No caso, as mercadorias apreendidas foram avaliadas em R$ 2.665,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), e os 
tributos iludidos totalizaram R$ 1.332,50 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos). 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito, por entender atípica a conduta do agente em razão da 
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aplicação do princípio da insignificância, considerando como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no artigo 
20 da Lei 10.522/2002. 

3. Discordância do Magistrado por entender que a avaliação realizada pela Receita Federal merece uma melhor análise, 
por considerar que ocorreu uma indevida desvalorização dos bens . 
4. Superado o dissenso no âmbito dos Tribunais Superiores, esta 2ª CCR/MPF editou o Enunciado 49, nos seguintes 
termos: “Admite-se o valor fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a 
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta.” (61ª Sessão 
de Coordenação, de 04.03.2013) 

5. Ausência de reiteração da conduta. 
6. Presunção de que o órgão fazendário detenha parâmetros próprios para realizar suas avaliações. 
7. Insistência no arquivamento. 

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

 
521. Processo : JF-AÇA-0006133-36.2009.4.03.6107-INQ (2009.61.07.006133-0) Voto:10260 /2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FURTO (CP, ARTIGO 155, §4º, INCISO II). SUBTRAÇÃO DE VALORES DE 

TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE 
AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28). PRESENÇA DE INDÍCIOS DE 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. POSSIBILIADDE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PARA QUE 
OS FATOS SOB INVESTIGAÇÃO RESTEM MELHOR ESCLARECIDOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado, para apurar a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, 
tendo em vista a subtração de valores de terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, vez que nenhum dos suspeitos teriam sido 
reconhecidos in faciem. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. Presentes indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas, e podendo ainda ser realizadas novas diligências para que os 
fatos sob investigações restem melhor esclarecidos, entendo que o arquivamento do feito afigura-se prematuro. 

5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
522. Processo : 0003813-26.2013.4.01.4200 Voto: 10259/2013 Origem: JF/RR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DOS ARTIGOS 33 C/C 35 E 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. 

ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO A DOIS INVESTIGADOS, ANTE A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75, ARTIGO 62, 
INCISO IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE 
DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar possíveis crimes dos artigos 33 c/c 35 e 40, inciso I, da Lei 11.343/2006. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do presente inquérito policial em relação a dois investigados, por 
entender ausentes os indícios mínimos da autoria dos delitos em questão. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. Existência de indícios da prática criminosa em relação aos dois investigados não denunciados, também presos em flagrante com 
os demais investigados já denunciados, quando todos se encontravam na mesma casa em que apreendidos quase seis quilos de 
pasta base de cocaína, duas balanças de precisão e vários aparelhos de telefone celular. 
5. Continuidade da persecução penal em relação a ambos. 
6. Arquivamento que se revela prematuro. 
7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar sequência à persecução criminal. 

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

 
523. Processo : 0049910-23.2013.4.01.3800 Voto: 10261/2013 Origem: JF/MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI 9.613/98, ARTIGO 1º). PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ARTIGO 28, C/C O ARTIGO 62, INCISO IV, DA LC 
75/93). PREMATURIDADE DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO 
DAS INVESTIGAÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º da Lei 
9.613/98. 

2. O Procurador da República promoveu o arquivamento por entender que, embora haja indícios de que se trata de 
recursos financeiros de provável origem espúria, não se vislumbram elementos que caracterizem a ocultação, necessária 
para a configuração do delito. 
3. Discordância do Magistrado. 

4. A promoção de arquivamento de procedimento investigatório deve ocorrer somente frente à ausência de elementos mínimos que 
indiquem a autoria e a materialidade delitiva ou ainda a existência de crime. 
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5. Evidenciados indícios de que o investigado tinha a intenção de ocultar a origem dos bens apreendidos (valores em moedas 
nacional e estrangeiras) em cofre em sua residência, o arquivamento, neste estágio, mostra-se prematuro. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
524. Processo : 5012121-49.2012.404.7002 Voto: 10429/2013 Origem: JF/FOZ DO IGUAÇU-PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : AÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 56 DA LEI 9.605/1998. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DIVERGÊNCIA QUANTO 

AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PERMISSIVOS DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C O INCISO IV DO ARTIGO 62 DA LEI 
COMPLEMENTAR 75/93. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO PARA O OFERECIMENTO DAS PROPOSTAS. 
1. Cuida-se de ação penal movida para apurar crime de transporte de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde 
humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos (Lei. 9.605/1998, 
artigo 56). 
2. Procuradora da República oficiante deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo aos denunciados, por 
entender que as mercadorias apreendidas são venenos, que causam grandes danos ao meio ambiente e à saúde humana, motivo pelo 
pelo qual a suspensão condicional do processo não se mostra a medida suficiente no caso em tela. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. Havendo oferecimento da denúncia, mas se referindo a divergência apenas quanto aos pressupostos legais permissivos da 
transação penal ou da suspensão condicional do processo a que se referem os artigos 76 e 89 da Lei 9.099/95, aplica-se a 
disposição da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, devem os autos ser remetidos a esta 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, em analogia ao disposto no artigo 28 do CPP c/c o inciso IV do artigo 62 da LC 75/93. 
5. Na situação sub judice, a culpabilidade do agente é inerente ao tipo, sem que se possa, de antemão, negar os benefícios da 
suspensão condicional do processo sob o pretexto invocado pela Procuradora, pois isso implicaria agravar duplamente a situação 
dos acusados em face da mesma circunstância. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no feito, com o oferecimento da proposta de suspensão 
condicional do processo aos denunciados. 

 Decisão : 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 
525. Processo : 1.00.000.016434/2013-07 Voto: 10279/2013 Origem: PRM/DOURADOS-MS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL DE PNEUS USADOS 

ADQUIRIDOS NO EXTERIOR. MERCADORIA DE IMPORTAÇÃO PROIBIDA. CONFLITO NEGATIVO DE 
ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO VII). 
1. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal, em razão de dissenso quanto à 
tipificação da conduta consistente na importação de pneus usados: artigo 334 do CP ou artigo 56 da Lei 9.605/98. 
Remessa à 2ª Câmara nos termos do artigo 62, inciso VII, da LC 75/93. 
2. Precedentes específicos deste Colegiado: IPL 109/2012 – MS, Relator SPGR José Bonifácio Borges de Andrada, e 
IPL 048/2011 – MS, Relatora SPGR Raquel Elias Ferreira Dodge, ambos julgados procedentes na Sessão de Revisão nº 
580, de 24 de junho de 2013. 
3. Procedência do conflito para declarar a atribuição do 2º Ofício da PR/MS, responsável para apurar o crime de 
contrabando. 

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

 
526. Processo : 01374/2010 Voto: 10548/2013 Origem: PR/MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA (CP, ARTIGO 273, 

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

 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. 

 
527. Processo : 1.04.004.000422/2010-21 Voto: 9532/2013 Origem: PRM/CAXIAS DO SUL-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE RESPONSABILIDADE DE EX-PREFEITO. CONVÊNIO CELEBRADO 

ENTRE MUNICÍPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
AINDA NÃO APRESENTADA. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 
1. Peças de Informação instauradas para acompanhar convênio celebrado entre prefeitura municipal e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, na gestão de ex-Prefeito. 
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento diante da informação de que, apesar da ausência da apresentação da 
prestação de contas, em razão de atrasos técnicos do próprio FNDE, a documentação acostada ao feito aponta para a regularidade 
da execução do convênio. 
3. A análise financeira da prestação de contas, fase em que se verifica a regular aplicação das verbas públicas federais objeto do 
convênio, encontra-se pendente, razão pela qual é imprescindível a continuidade da presente investigação. 
4. Designação de outro membro para acompanhar a apreciação da prestação de contas. 

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

 
528. Processo : 1.04.004.000473/2010-52 Voto: 9427/2013 Origem: PRR4 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 

75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). PRESTAÇÃO DE CONTAS AINDA NÃO APRECIADA. ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para acompanhar convênio celebrado entre prefeitura municipal e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, objetivando a concessão de apoio financeiro para a construção de escola de 
ensino infantil e Vila Olímpica. 
2. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, em razão da obtenção total do resultado do 
convênio, dentro de seu plano de trabalho e pela ausência de indícios de crime, em que pese as contas ainda não terem sido 
apresentadas, em razão da implantação de sistema on line do próprio FNDE, motivo este alheio ao gestor municipal. 
3. Para a continuidade do presente procedimento não é necessária a presunção de que tenha havido alguma irregularidade na 
execução do convênio, aliás, presunção esta que inexistiu quando da própria instauração do feito, inclusive porque a formação de 
um juízo de valor só será mesmo possível após o exame da aplicação dos recursos transferidos ao município. Assim, diante da 
pendência da análise financeira da prestação de contas, o arquivamento mostra-se prematuro. 
4. Designação de outro membro para acompanhar a apreciação da prestação de contas. 

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

 
529. Processo  1.19.000.000803/2013-60 Voto: 9356/2013 Origem: PR/MA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDO AO EX-PREFEITO DO MUNICÍO DE 

APICUM-AÇU/MA (DL 201/67, ARTIGO 1º, INCISO VI). REVISÃO DE DECLÍNIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PRESENÇA 
DE VERBAS FEDERAIS. INTERESSE DA UNIÃO (CF, ARTIGO 109, INCISO IV). DECLÍNIO INADEQUADO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL. 

1. Cuida-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de responsabilidade, consistente na omissão de 
prestação de contas anual, relativa ao exercício de 2012, atribuído ao ex-Prefeito do Município de Apicum-Açu/MA, 
tendo em vista representação do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao fundamento de que não compete à Justiça 
Federal julgar prestação de contas anual a cargo de Prefeito Municipal. 

3. Considerando que, no exercício de 2012, o município recebeu verbas federais, conforme se depreende de consulta ao sítio 
eletrônico “Portal da Transparência do Governo Federal”, fica evidente o interesse da União na prestação das contas, de modo a 
justificar a apuração na esfera federal. 
4. Não homologação do declínio de atribuições. 
5. Designação de outro membro do MPF 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. 

 
530. Processo : 1.20.000.000894/2006-93 Voto: 8944/2013 Origem: PRM/CÁCERES/MT 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. SUPOSTO CRIME DE RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDO A EX-PREFEITO. OMISSÃO 

DO DEVER DE PRESTAR CONTAS (DL 201/67, ARTIGO 1º, INCISO VII) RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO COM O 
FNDE EM 1998. ARQUIVAMENTO NO ÂMBITO DA 5ª CCR. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). 
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ARQUIVAMENTO CRIMINAL PREMATURO. POSSÍVEL APLICAÇÃO INDEVIDA DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS 
(DL 201/67, ARTIGO 1º, INCISO I). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Cuida-se de Inquérito Civil Público instaurado para apurar possível crime de responsabilidade atribuído a ex-prefeito 
de Cáceres/MT, tendo em vista acórdão do Tribunal de Contas da União condenando-o ao pagamento de R$ 16.816,90 
(dezesseis mil oitocentos e dezesseis reais e noventa centavos), à época do fato, em decorrência da ausência da prestação 
de contas do Convênio 95.785, no valor de R$ 16.816/90 (dezesseis mil oitocentos e dezesseis reais e noventa centavos), 
repassados em 15 de outubro de 1998. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, em razão da prescrição da pretensão punitiva 
estatal, invocando a pena em abstrato concernente ao inserto no inciso VII do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. 

3. Constata-se, todavia, possível desvio das verbas federais repassadas ao ente federativo, a consubstanciar, em tese, a conduta 
tipificada no inciso I do artigo 1º do mesmo Decreto-Lei, ainda não prescrita. 
4. Não homologação do arquivamento e pela designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

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

 
531. Processo : 1.27.002.000384/2013-74 Voto: 9341/2013 Origem: PRM/FLORIANO-PI 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE RESPONSABILIDADE DE EX-PREFEITO. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE 

MUNICÍPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS AINDA 
NÃO APRECIADA. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 
1. Notícia de Fato instaurada para acompanhar convênio celebrado entre prefeitura municipal e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, na gestão de ex-Prefeito. 
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento diante da informação de que as contas foram devidamente prestadas, com 
a documentação entregue e, apesar da ausência de informação sobre a aprovação das mesmas, o Município consta como 
adimplente no Portal da Transparência do Governo Federal. 
3. Apesar da regularidade formal na entrega dos documentos exigidos, ainda não se procedeu ao exame da aplicação dos recursos 
transferidos ao município. 
4. A análise financeira da prestação de contas, fase em que se verifica a regular aplicação das verbas públicas federais objeto do 
convênio, encontra-se pendente, razão pela qual é imprescindível a continuidade da presente investigação. 
5. Designação de outro membro para acompanhar a apreciação da prestação de contas. 

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

 
532. Processo : 1.29.003.000143/2013-41 Voto: 9295/2013 Origem: PRM/NOVO HAMBURGO/RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PRATICADO CONTRA MENORES 

INDÍGENAS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO (ENUNCIADO 32 
DESTA 2ª CCR). 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. Trata-se de Peças de Informação instauradas para apurar suposto crime contra a dignidade sexual praticado contra menor 
indígena. 
2. O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que não se infere 
qualquer ingerência de direito ou costume indígena na conduta do investigado. 
3. O conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais dos índios e os relativos à organização social, aos costumes, às 
línguas, crenças e tradições das comunidades indígenas, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
4. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer hipóteses de cometimento de crimes por índio ou contra este, 
em decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109, incisos IV e XI, c/c o artigo 231 da Constituição Federal. 
5. Desta forma, considerando que no presente caso a questão envolve direitos indígenas - mesmo que de menores de idade -, que 
são indissociáveis de sua cultura e de sua organização social, a competência para o processo e o julgamento dos crimes ora em 
análise é da Justiça Federal. 
6. Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

 Decisão : A 2ª Câmara acolheu, por maioria, o voto do Relator. Vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o 
Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. 

 
533. Processo : 1.30.009.000281/2013-59 Voto: 9499/2013 Origem: PRM/S. PEDRO DA ALDEIA/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO FORMULADA EM NOME DA COLÔNIA Z-5, NO MUNICÍPIO DE 

ARRAIAL DO CABO/RJ, INFORMANDO CONCESSÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMOS EM NOME DOS 
PESCADORES, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM CONSEQUENTE INADIMPLÊNCIA, TENDO EM VISTA 
A LIBERAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS PARA O GRUPO PESQUEIRO. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 
75/93, ARTIGO 62, INCISO V). NÃO HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 
PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 
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PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Notícia de Fato instaurada para apurar informação de concessão indevida de empréstimos em nome dos 
pescadores da Colônia Z-5, junto ao Banco do Brasil, com consequente inadimplência, tendo em vista a liberação de 
verbas federais para o grupo pesqueiro. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento fundado na ausência de elementos suficientes capazes 
de elucidarem os fatos mencionados. 
3. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da 
autoria e/ou da materialidade delitivas, após esgotadas as diligências investigatórias, ou se existente demonstração 
inequívoca de causa extintiva da punibilidade. 
4. Existência de diligências viáveis ao esclarecimento do fato em apuração. 
5. Por força do Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal Pública, somente após o exaurimento das diligências capazes 
de esclarecerem o ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos 
suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do processo. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
534. Processo : 1.31.001.000220/2013-24 Voto: 9340/2013 Origem: PRM/JI-PARANÁ/RO 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. NOTÍCIA DE CRIME ANÔNIMA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO 

INTERNACIONAL DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL (CP, ARTIGO 231). DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA 
DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA DEFLAGRAR UMA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. 
ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de cópia de notícia de crime anônima prestada perante o Ministério Público 
do Estado de Rondônia, a qual noticia suposta prática do crime de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual 
(CP, artigo 231). 

2. A Procuradora da República oficiante requisitou instauração de inquérito policial, mas a autoridade policial, baseada 
em relatórios circunstanciados, nos quais foi narrado o insucesso das diligências empreendidas, solicitou reconsideração. 
3. A Procuradora da República oficiante, então, promoveu o arquivamento do feito, por inexistirem indícios mínimos de 
autoria e materialidade para deflagrar uma investigação criminal. 
4. Compulsando os autos, lê-se que o noticiante informou o número do telefone móvel do taxista responsável por levar a 
menor até o porto. E em momento nenhum foi realizada a mais simples das diligências: a de ligar para aquele número. 
5. Atento a essa falha, o signatário, às 16h20 do dia 13 de novembro de 2013, telefonou para o número informado na 
notícia e constatou a veracidade dos fatos ali narrados. 
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

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

 
535. Processo : 1.34.010.000951/2013-59 Voto: 9459/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ARTIGO 334). PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO (LEI 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). 
INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI 9.532/97. 
QUANTIDADE DE CIGARROS QUE EXTRAPOLA O LIMITE ESTABELECIDO PELA 2ª CCR/MPF COMO PASSÍVEL DE 
ATRAIR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO, DE USO PERMITIDO 
(LEI 10.826/2003, ARTIGO 12). DECLÍNIO. REVISÃO (ENUNCIADO 32). HOMOLOGAÇÃO. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de contrabando de cigarros (CP, artigo 334), e 
posse irregular de arma de fogo e munições, de uso permitido (Lei 10.826/2003, artigo 12). 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos em relação ao contrabando de cigarros, com base no 
princípio da insignificância, e declinou de suas atribuições quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo e munições. 
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 dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
4. No caso em apreço, foram apreendidos 120 (cento e vinte) maços de cigarros de origem estrangeira, quantidade que extrapola o 
limite estabelecido pela 2ª CCR/MPF como passível de atrair a aplicação do princípio da insignificância penal quanto ao crime de 
contrabando. 

5. De fato, este Colegiado fixou, como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando 
de cigarro, o total de 40 (quarenta) maços ou 4 (quatro) pacotes (de dez maços cada um). 
6. No tocante à posse irregular da arma de fogo e munições, de uso permitido, o Estatuto do Desarmamento não 
modificou a competência para o processo e julgamento desse crime, que continua sendo da Justiça Estadual (STJ, CC 
45483/RJ, DJ 9.6.2008). 
7. Inexistência de conexão entre os fatos delituosos. 
8. Designação de outro membro do Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em 
relação ao crime de contrabando de cigarros (CP, artigo 334), e homologação do declínio de atribuições quanto ao crime 
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de posse irregular de arma de fogo (Lei 10.826/2003, artigo 12). 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 

José Barbosa Silva. 
 
536. Processo : 1.35.000.000338/2013-13 Voto: 8804/2013 Origem: PR/SE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 168-A) POR EX-PREFEITO. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO 
DEFITINIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). 
DELITO DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA 
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia de crime anônima encaminhada pela 
Promotoria de Justiça da Comarca de Carmópolis/SE, na qual se evidencia possível prática do crime de apropriação 
indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) pelo ex-prefeito de Rosário do Catete/SE. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito também com base na ausência de crédito 
tributário definitivamente constituído. 
3. Considerando a natureza formal do crime previsto no artigo 168-A do Código Penal, cuja consumação não depende de 
resultado naturalístico, desnecessário o lançamento do crédito tributário para prosseguir na persecução penal. 
4. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

 Decisão : A 2ª Câmara acolheu, por maioria, o voto do Relator. Vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o 
Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. 

 
537. Processo : 1.17.000.000088/2013-30 Voto: 9901/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEIS CRIMES DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA E CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CP, ARTIGOS 337-A E 203, RESPECTIVAMENTE). 
ARQUIVAMENTO COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES COM RELAÇÃO AO SEGUNDO. 
REVISÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. 
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente remetido por Vara do Trabalho, em que se apura notícia 
da existência de sociedade empresária que estaria efetuando pagamentos extra-folha a determinado empregado, deixando, assim, 
de recolher as contribuições previdenciárias sobre tais parcelas, o que, em tese, pode configurar crime de sonegação de 
contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A) e crime contra a organização do trabalho (CP, artigo 203). 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do PIC quanto ao crime de sonegação de contribuição 
previdenciária e, quanto ao crime contra a organização do trabalho, declinou de atribuições em prol do Ministério Público 
Estadual. 
3. O crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A) é de natureza material, cuja ocorrência depende de 
constituição definitiva do crédito tributário, em analogia à Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. 
4. Já a competência para julgar os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal. Não cabe ao intérprete distinguir 
onde a lei, no caso, o inciso VI do artigo 109 da atual Constituição Federal, não o faz. Inaplicabilidade de precedentes 
jurisprudenciais formados com base em premissas não mais existentes. 
5. Homologação da promoção de arquivamento com relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária e designação de 
outro membro do Ministério Público Federal para dar continuidade à persecução penal no tocante ao crime contra a organização do 
trabalho. 

 Decisão : A 2ª Câmara acolheu, por unanimidade a homologação de arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição 
previdenciária, e por maioria, não homologou o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual para apurar o crime contra a 
organização do trabalho, vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada nesta parte. Participou da votação o Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva. 

 
538. Processo : 1.24.000.001172/2013-36 Voto: 9895/2013 Origem: PR/PB 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 

168-A). ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE CRÉDITO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. 
REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). DELITO DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSÁRIO O 
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Peças de Informação instauradas a partir do encaminhamento, pelo Ministério Público do Trabalho, de documentos 
que noticiam eventual crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) por sociedade limitada. 
2. O Procurador da República oficiante, “considerando a necessidade de diligências fiscais a fim de confirmar se, de fato, 
as contribuições previdenciárias estão sendo ou não recolhidas”, determinou o arquivamento do feito. 
3. Considerando a natureza formal do crime previsto no artigo 168-A do Código Penal, cuja consumação não depende de 
resultado naturalístico, desnecessário o lançamento do crédito tributário para prosseguir na persecução penal. 
4. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : A 2ª Câmara acolheu, por maioria, o voto do Relator. Vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o 
Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. 
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539. Processo : 1.30.001.003578/2013-46 Voto: 9902/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Relator p/ 

acórdão 
: Dr. Oswaldo José Barbosa Silva Voto: 108/2014 

 Ementa : VOTO VENCEDOR 
NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) EM DESFAVOR DE 
JUNTA COMERCIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). JUNTA COMERCIAL É 
ÓRGÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência do crime de falsidade ideológica 
em desfavor de Junta Comercial, mediante a utilização indevida de documentos de terceiro para a constituição de pessoa 
jurídica. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender 
que a conduta delituosa não afetou bens, interesses ou serviços da União ou de suas autarquias, fundações e empresas 
públicas. 
3. O delito em questão foi praticado em detrimento de Junta Comercial, que, apesar de ser tecnicamente subordinada ao 
DNRC (Departamento Nacional de Registro de Comércio), constitui uma autarquia estadual, razão pela qual os ilícitos 
penais praticados em seu desfavor são de competência da Justiça Estadual. 
4. O fato de as Juntas Comerciais funcionarem 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. Isso porque o DNRC apenas regula e supervisiona as atividades e serviços prestados pelas Juntas Comerciais, 
que são órgãos estaduais, criados pelos Estados-membros e subordinados administrativamente a estes. 
5. Para visualizar a competência estadual nos casos de crimes praticados perante Junta Comercial, pode-se fazer uma 
comparação, mutatis mutandis, entre o Sistema Nacional de Registro de Empresas - SINREM (formado pelo DNRC e 
pelas Juntas Comerciais) e o Sistema Financeiro Nacional - SFN (formado pelo Conselho Monetário Nacional, Banco 
Central e demais instituições financeiras pública e privadas). 
6. São de competência estadual, via de regra, os crimes praticados contra instituições financeiras, cujas atividades são 
reguladas/supervisionadas pelo Conselho Monetário Nacional, órgão federal. Dessa forma, não há razão para que os 
crimes cometidos contra Juntas Comerciais, órgãos estaduais e também regulados/supervisionadas pelo DNRC, sejam de 
competência federal. 
7. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o processo e julgamento de ilícitos penais praticados em desfavor 
de Junta Comercial são de competência da Justiça Estadual (CC nº 116.529/MT, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 
03/05/2011; CC 81.261/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, J. 11/02/2009; CC 109.526/SC, Rel. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, J. 26/05/2010). 
8. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições. Vencido o Relator. Redigirá o voto vencedor o Dr. 
Oswaldo José Barbosa Silva. Participou da votação Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 

 
540. Processo : 1.16.000.002490/2013-96 Voto: 9560/2013 Origem: PR/DF 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ARTIGO 289, § 1º). 

RECEBEDOR DE BOA-FÉ. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. DELITO EM SUA FORMA CONSUMADA PELA 
GUARDA DA MOEDA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, § 
1º, do Código Penal, atribuída a particular, que, após ter sido flagrado pela Polícia Militar portando cédula de R$ 50,00 
(cinquenta reais) falsa, teria admitido saber da falsidade e alegado tê-la recebido durante os festejos do aniversário da 
capital federal. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento, por entender que o investigado recebeu a cédula de 
boa-fé. 
3. O investigado incorreu em um dos núcleos do tipo penal misto alternativo descrito no artigo 289, § 1º, do Código 
Penal, qual seja, “guardar”. Tal tipo nada dispõe sobre se o “guardador” recebeu a cédula falsa de boa ou má-fé. Vale 
dizer, tendo guardado moeda falsa consigo, o agente responde pelo crime, na forma consumada. Precedente do STJ. 

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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 

 
541. Processo : 1.22.000.001790/2013-51 Voto: 9563/2013 Origem: PR/MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ARTIGO 171, § 2º, 

INCISO I). CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. ENTREGA DO BEM A TERCEIRO. 
INTERESSE ENTRE PARTICULARES. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
REVISÃO (ENUNCIADO 32). PREJUÍZO À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. PRECEDENTE DA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 
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PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Peças de Informação instauradas para apurar suposta prática do crime de estelionato (CP, artigo 171, § 2º, 
inciso I) em desfavor da Caixa Econômica Federal, na medida em que particular teria celebrado contrato de 
financiamento de veículo garantido por propriedade fiduciária, se tornado inadimplente e frustrado o cumprimento de 
mandado de busca e apreensão, com a entrega do bem a terceiro, sem que indicasse sua localização. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por 
vislumbrar, apenas, interesse entre particulares, adotando entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no CC 
15.196/GO. 
3. Consultando o inteiro teor do precedente invocado, tem-se que ele não se aplica ao caso em exame. Isso porque cuida 
de “venda de veículo mediante contrato de alienação fiduciária celebrado com a CEF, e que o agente do delito falsificou 
a documentação junto ao DETRAN para viabilizar a venda”, sem que haja notícia de descumprimento das obrigações do 
contrato. Ali, inexistiu prejuízo à instituição financeira, que continuou a receber o pagamento do contratante. Daí o 
entendimento de que a competência seria estadual. 
4. No caso em exame, o prejuízo da empresa pública federal é patente, totalizando R$ 21.835,64 (vinte e um mil, 
oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor da dívida vencida atualizada até 13 de dezembro de 
2012, o que justifica o prosseguimento da persecução penal na esfera federal. 
5. Precedente da 2ª CCR (1.22.000.001591/2013-42). 
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal. 

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

 
542. Processo : 2010.51.01.802331-1 (0188.2010-1) Voto: 9400/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ARTIGO 171, § 3º). DOIS 

SAQUES INDEVIDOS DE PENSÃO APÓS O ÓBITO DO INSTITUIDOR. ARQUIVAMENTO PELA 
ATIPICIDADE E PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IDEAL. DISCORDÂNCIA DA 
MAGISTRADA. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). SAQUES 
SUPOSTAMENTE EFETUADOS PELA ESPOSA. BOA PARTE DOS VALORES PARA CUSTEAR DESPESAS 
COM O FUNERAL. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTE DA 2ª CCR. 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato majorado (CP, artigo 171, § 3º), 
consistente na realização de 2 (dois) saques indevidos de pensão paga pela Fundação Nacional de Saúde após o óbito do 
instituidor, em 26 de junho de 2005, supostamente por sua esposa, causando prejuízo ao erário no importe de R$ 
3.681,75 (três mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) à época. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com esteio na ausência de tipicidade 
material da conduta e na prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em perspectiva. 
3. Discordância da Magistrada. 
4. O montante pago indevidamente em junho de 2005 deve ser proporcional, haja vista que o óbito ocorreu no dia 26. 
Assim, não se pode perder de vista que boa parte dos valores foi, muito certamente, sacada para custear despesas com o 
funeral do pensionista. Precedente deste Colegiado (Processo 1.15.000.001291/2013-06), no sentido do arquivamento 
pela ausência de dolo. 
5. Atipicidade da conduta. 
6. Insistência no arquivamento. 

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

 
543. Processo : 1.20.000.000553/2013-47 Voto: 9782/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 168-A). ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). INAPLICABILIDADE DO MENCIONADO 
PRINCÍPIO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposto crime de apropriação indébita de 
contribuições previdenciárias (CP, artigo 168-A). 
2. A Procuradora da República promoveu o arquivamento com base na aplicação do princípio da insignificância. 
3. Em se tratando de crimes cometidos em detrimento da Previdência Social, a aplicação do princípio da insignificância é 
impossibilitada por causa da ultra relevância do bem jurídico tutelado. Isso porque se considera altamente reprovável 
uma conduta que, além de configurar lesão ao patrimônio público, compromete a higidez de um sistema calcado na 
participação de beneficiários, em regime de contribuição. Fraudar a Previdência põe em risco a sustentabilidade do 
mecanismo da seguridade social brasileira. 
4. Não homologação desta segunda promoção de arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
544. Processo : 1.28.000.000806/2013-94 Voto: 10307/2013 Origem: pr/rn 
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 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. DIGI-DENÚNCIA ANÔNIMA. NOTÍCIA DE QUE MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE PRIVILEGIARIAM CLÍNICAS PARTICULARES NO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ELUCIDAR O CASO. REVISÃO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO PELA 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. RECURSO DO PROCURADOR DA 
REPÚBLICA OFICIANTE PARA O CONSELHO INSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE 
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 
PRELIMINARES, TENDO EM VISTA O TRANSCURSO DE MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS DESDE A DATA DA 
DENÚNCIA ANÔNIMA. INSISTÊNCIA NA NÃO HOMOLOGAÇÃO. 

1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de representação formulada em meio eletrônico por pessoa não 
identificada, com o fim de apurar a possível existência de um “cartel da quimioterapia” no estado do Rio Grande do 
Norte. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por não vislumbrar diligências capazes de 
elucidar o caso. 
3. Os autos vieram a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o exercício de sua 
função revisional, a qual, na Sessão 582, realizada no dia 19 de agosto deste ano, acolhendo por unanimidade o voto do 
signatário, “deliberou pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir na 
persecução penal”. 
4. Com base no artigo 8º da Resolução 06/1993 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e nos termos da 
Resolução 02/1998 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal, o Procurador da República oficiante 
interpôs recurso contra a citada decisão, “requerendo que, caso mantido em juízo de retratação o ato decisório recorrido, 
sejam os fólios enviados ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal, para apreciação e deliberação”. 
5. Se o Procedimento Investigatório Criminal pode ser instaurado até mesmo de ofício, nos termos do artigo 2º da 
Resolução 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, então se pode fazê-lo a partir da notícia de 
crime anônima supostamente confusa e pouco compreensível. Considerando que já se passaram mais de 30 (trinta) dias 
desde a instauração das presentes Peças de Informação, o ideal é que o membro do Ministério Público Federal proceda à 
sua conversão em Procedimento Investigatório Criminal, a fim de elucidar os fatos, podendo adotar quaisquer das 
providências previstas no artigo 8º da mesma Resolução. 
6. Não se pode exigir do cidadão comum, geralmente alguém que está muito perto dos fatos e que, de alguma maneira, se 
vê atingido por eles, que se exponha perante os denunciados – em geral, pessoas que detêm o poder político ou 
econômico na comunidade – identificando-se, o que poderá acarretar-lhe graves prejuízos pessoais e familiares, ou, 
ainda, que dê aos fatos denunciados contornos jurídicos, os quais, não raras vezes, se mostram imprecisos até mesmo 
para os operadores do Direito. 
7. No exercício de juízo de retratação, insisto na não homologação do arquivamento, por vislumbrar a possibilidade de 
“realização de providências prévias tendentes à rápida e simples confirmação da verossimilhança da notícia quanto à 
materialidade delitiva”, nos termos do Supremo Tribunal Federal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator pela insistência na não homologação do arquivamento e remessa dos autos ao 
Conselho Institucional do MPF. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa 
Silva. 

 
545. Processo : 1.11.000.000879/2013-83 Voto: 9997/2013 Origem: PRR5 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTAS PRÁTICAS DE CRIME LICITATÓRIO (LEI 8.666/1993, ARTIGOS 89 OU 90) 

E/OU DE CRIME DE RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDAS AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PILAR/AL (DECRETO-LEI 
201/1967, ARTIGO 1º, INCISOS I OU II E/OU IV). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). 
NÃO HOMOLOGAÇÃO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL. 

1. Cuida-se de Peças de Informação instauradas para apurar possíveis práticas de crime licitatório (Lei 8.666/1993, 
artigos 89 ou 90) e/ou de crime de responsabilidade (DL 201/67, artigo 1º, incisos I ou II e/ou IV) atribuídas ao Prefeito 
do Município de Pilar/AL, tendo em vista Acórdão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, proferido em processo 
de Tomada de Contas Especial, que apurou, relativamente ao ano de 2004, irregularidades na gestão dos recursos 
financeiros repassados ao citado Município pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério – FUNDEF. 
2. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender não haver provas 
robustas acerca da existência das irregularidades apontadas e não ter sido evidenciado o dolo nas condutas atribuídas ao 
investigado. Aduziu que os gastos foram justificados e os valores designados foram restituídos, bem como sublinhou que 
as contas foram julgadas regulares, com ressalvas. 

3. As respostas apresentadas pelo gestor são insatisfatórias. A restituição dos valores devidos foi efetuada pelo Município, 
responsável solidário pelo débito, e não pessoalmente pelo prefeito e pelos demais responsáveis. 
4. Presença de indícios de autoria e de materialidade dos delitos. 
5. Independência entre as esferas cível, administrativa e penal. 
6. O arquivamento mostra-se prematuro, diante da necessidade de esclarecimentos de referências e condutas constantes dos autos, 
justificando-se o prosseguimento das investigações. 
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 
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546. Processo : 01588/2012 (6035-70.2012.4.01.3304) Voto: 9942/2013 Origem: PRM/FEIRA DE SANTANA-BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. NOTÍCIA DE CRIME ANÔNIMA. SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-

NÍQUEIS. ENQUADRAMENTO COMO CONTRAVENÇÃO PENAL (LCP, ARTIGO 50). DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO (ENUNCIADO 33). AUSÊNCIA DE 
DILIGÊNCIAS. POSSÍVEL ORIGEM ESTRANGEIRA DE SEUS COMPONENTES. SUPOSTO CRIME DE 
CONTRABANDO (CP, ARTIGO 334). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir de notícia de crime anônima, para apurar suposta exploração de 
máquinas caça-níqueis irregularmente instaladas em estabelecimentos situados em Feira de Santana/BA. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério público Estadual, por entender 
que o ilícito se enquadra no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, atraindo assim a competência estadual para o 
feito. 
3. Ausência de diligências. Possibilidade da prática do crime de contrabando, previsto no artigo 334 do Código Penal, de 
atribuição do Ministério Público Federal, sendo prematuro o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal. 

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

 
547. Processo : 1.29.000.002103/2013-63 Voto: 9383/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. PROMOÇÃO DE 

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

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

 
548. Processo : 1.34.043.000138/2013-00 Voto: 9946/2013 Origem: PR/SP  
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (CP, ART. 203). DECLÍNIO. REVISÃO 

(ENUNCIADO 32 DA 2ª CCR). O ARTIGO 109, INCISO VI, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO 
PREVÊ RESSALVAS. LOGO, A COMPETÊNCIA É FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM CRIMES 
CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Cuida-se de Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Procuradoria do Trabalho no Município de 
Osasco/SP, no qual, após comunicação de Juízo Trabalhista, noticia possível cometimento do delito tipificado no artigo 203 do 
Código Penal, praticado, em tese, por representante legais de empresa privada. 

2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender 
ausentes as hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal. 
3. O artigo 109, inciso VI, da Constituição Federal, quanto aos crimes contra a organização do trabalho, não faz ressalva 
quanto à competência federal, seja para limitá-la, seja restringi-la. 
4. E, se a competência para processar e julgar crimes contra a organização do trabalho, cuja ocorrência se vislumbra nos 
presentes autos, é da Justiça Federal, a atribuição para investigá-los, consequentemente, é do Ministério Público Federal. 
5. Não homologação do declínio. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar continuidade à persecução penal. 
 Decisão : A 2ª Câmara acolheu, por maioria, o voto do Relator. Vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o 

Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. 
 
549. Processo : 1.29.011.000151/2013-98 Voto: 9992/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. 

FATOS RESTRITOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO (ENUNCIADO 32 DA 2ª CCR). AUSÊNCIA DE MATÉRIA CRIMINAL. NÃO 
CONHECIMENTO. 
1. As razões expendidas para o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual quanto a supostas irregularidades no Posto 
de Saúde da Família José da Luz, em Itaqui/RS, tais como estrutura inadequada para o recebimento dos alunos do internato, não 
realização de determinados exames na unidade e deficiência no atendimento de gestantes, não são de ordem criminal. 
2. Não conhecimento por este Colegiado. 
SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO (CP, ARTIGO 316) OU DE CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ARTIGO 317) 
POR MÉDICO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES POR ATENDIMENTO QUE DEVERIA SER REALIZADO PELO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. PREJUÍZO AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO A INTERESSES FEDERAIS. 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. O MÉDICO, 
QUANDO ATUA CONVENIADO OU CREDENCIADO PELO SUS, EQUIPARA-SE A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, 
PARA OS FINS DO ARTIGO 327 DO CÓDIGO PENAL, SALVO QUANDO HOUVER GESTÃO PLENA. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de relatório elaborado por aluno anônimo do Curso de Medicina da Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM, que, ao realizar Internato Regional no Posto de Saúde da Família José da Luz, em Itaqui/RS, no 
ano de 2009, teria presenciado diversas irregularidades na condução da Secretaria de Saúde do Município, inclusive possível 
prática do crime de concussão (CP, artigo 316) ou de corrupção passiva (CP, artigo 317), por parte de médico, pela cobrança 
indevida de valores de pacientes cujo atendimento deveria ser realizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que, 
primeiro, os fatos restringem-se à administração pública municipal, e, segundo, o sujeito passivo é o usuário do Sistema. 
3. Nos crimes de concussão ou corrupção passiva, 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. 
4. Se o agente que solicita ou exige a vantagem está, mesmo que momentaneamente, no exercício de função pública com interesses 
federais (mesmo que compartilhado, como na hipótese de médicos conveniados ou credenciados, salvo os casos de gestão plena do 
SUS), é, para o fim preconizado no artigo 327 do Código Penal, servidor público federal. 
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal quanto ao possível crime de 
concussão ou de corrupção passiva. 

 Decisão : A 2ª Câmara acolheu, por maioria, o voto do Relator. Vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o 
Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. 

 
550. Processo : 0005563-03.2012.4.01.3811 Voto: 10108/2013 Origem: PRM/DIVINÓPOLIS-MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. OFÍCIO ENCAMINHADO POR VARA DO TRABALHO NOTICIANDO SUPOSTA 

PRÁTICA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ARTIGO 330) ATRIBUÍDO A FIEL DEPOSITÁRIO QUE, 
INTIMADO A ENTREGAR BEM PENHORADO, QUEDOU-SE INERTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ARTIGO 28). SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
QUALIFICADA (CP, ARTIGO 168, §1º, II). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR 
NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de desobediência (CP, artigo 330), 
praticado por depositário judicial em reclamação trabalhista. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, entendendo que o referido crime é de ação 
penal privada e somente o titular do crédito tem legitimidade para dar início à ação penal por meio de queixa-crime, e, 
portanto, falta condição de procedibilidade para a instauração de inquérito policial. 
3. Discordância do Magistrado, que entendeu ser o depositário judicial auxiliar do juízo (CPC, artigo 139) e o 
desatendimento à ordem judicial, sem justificativa, enseja o reconhecimento da infidelidade do encargo. 
4. A conduta consistente em desfazer de bem a si confiado em depósito judicial caracteriza o crime de apropriação 
indébita qualificada previsto no art. 168, §1º-II do Código Penal (quando o agente recebeu a coisa na qualidade de tutor, 
curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial). 

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. 
 
551. Processo : 1.21.000.000970/2011-91 Voto: 9952/2013 Origem: PR/MS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Recomendação expedida pelo Ministério Público Federal para que o Instituto do Patrimônio Histórico e 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Artístico Nacional – IPHAN adote o sistema de controle de ponto, para garantir o cumprimento da jornada de trabalho, e assegure 
a capacitação e treinamento dos seus servidores. Atendimento. Arquivamento. Homologação pela 5ª CCR no âmbito de suas 
atribuições e remessa, de ofício, à 2ª CCR, acolhendo sugestão do relator. 
Promoção de arquivamento de ICP que, no âmbito das atribuições deste Colegiado, limita-se a dizer: “Não há medidas a serem 
adotadas no âmbito criminal”. Absoluta falta de análise dos fatos em apuração no ICP sob a ótica do direito penal (autoria, 
materialidade, tipo penal, elemento subjetivo do tipo, prescrição). Ausência de matéria a ser revista. Não conhecimento. Devolução 
dos autos à origem para que haja pronunciamento sob a ótica do direito 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 
552. Processo : 1.30.001.003327/2013-61 Voto: 10623/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposta inclusão indevida do nome da noticiante em cadastros restritivos de crédito, pela Caixa Econômica 

Federal – CEF. Lei 8.078/90, artigo 73 (Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, 
banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata: Pena Detenção de um a seis meses ou multa). Relações 
de consumo. Competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 
32 da 2ª CCR). Homologação. 

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

 
553. Processo : 1.35.000.001612/2012-91 Voto: 10547/2013 Origem: PR/SE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Denúncia apócrifa. Supostos crimes de usura (Lei 1.521/51, artigo 4º) e de ameaça (CP, 

artigo 147). Notícia de que um grupo de estrangeiros panamenhos, em situação ilegal, estariam praticando crimes de agiotagem e 
ameaças contra comerciantes. Diligência realizada que demonstra a inexistência de estrangeiro em situação irregular no estado de 
Sergipe. 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. 

 
554. Processo : 1.26.000.002598/2013-32 Voto: 9551/2013 Origem: PR/PE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de uso documento falso (CP, artigo 304). Notícia de que sociedade empresária – logo, pessoa 

jurídica de direito privado – teria recebido de empregado seu atestado médico subscrito por profissional que não existe. A presença 
de timbre no documento do Sistema Único de Saúde – SUS, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. Ausência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
555. Processo : 1.34.010.001000/2013-05 Voto: 9450/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Possível crime sexual contra vulnerável, na modalidade tentada (CP, artigo 217-A c/c o artigo 14, 

inciso II), por meio da internet. Suposta tentativa de aliciamento de menor de idade, por meio de rede social. 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. Declínio. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual. 

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

 
556. Processo : 00296/2010 Voto: 9461/2013 Origem: PRM/IRECÊ-BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Policial. Possíveis crimes ambientais (Lei 9.605/98, artigos 40 e 54). Empresa de saneamento que teria causado poluição 

no Rio Preto, no Município de Palmeiras/BA, próximo ao Parque Nacional da Chapada Diamantina – PNCD. Inexistência de dano 
à Unidade de Conservação, vez que o extravasamento do esgoto ocorreu fora da zona de amortecimento do PNCD. 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. 

 
557. Processo : 1.13.000.001709/2013-41 Voto: 9458/2013 Origem: PR/RR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Auto de infração do IBAMA. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 34, inciso II: “transporta, 

comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas”). Apreensão de pescado in 
natura de diversas espécies (900 kg), 60 malhadeiras, 8 zagaias e 4 rabetas, em embarcação que trafegava no Rio Jauaperi, no 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Município de Rorainópolis/RR. Rio não federal. 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. 

 
558. Processo : 1.14.000.002016/2013-39 Voto: 9338/2013 Origem: PR/BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Denúncia. Possível violação de direito autoral (CP, artigo 184). Representante noticia que obras artísticas de sua 

autoria estariam sendo objeto de registro falso na Biblioteca Nacional, fundação sediada no Rio de Janeiro/RJ. Suposta afronta a 
direito individual do representante. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). 
Homologação. 

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

 
559. Processo : 1.14.003.000184/2013-60 Voto: 9515/2013 Origem: PRM/BARREIRAS-BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível fraude cometida contra banco privado, em virtude de financiamento habitacional. 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. 

 
560. Processo : 1.15.000.001852/2013-69 Voto: 9339/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Crimes de uso de documento falso (CP, artigo 304). Apresentação de laudo supostamente falso à Agência de 

Defesa Agropecuária do Estado do Ceará – ADAGRI, por laboratório de veterinária credenciado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. Eventual lesão a serviço ou interesse de ente estadual. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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. 

 
561. Processo : 1.15.003.000301/2013-58 Voto: 9261/2013 Origem: PRM/SOBRAL/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência do crime de apropriação indébita tributária (Lei 8.137/90, artigo 2º, 

inciso II), atribuído a ex-prefeito. Ausência de recolhimento de R$ 221,64 (duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro 
centavos) aos cofres da Receita Federal a título de Imposto de Renda Retido na Fonte. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Artigo 158 da Constituição Federal 
(“Pertencem aos Municípios: I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem”). Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Precedente 
1.14.004.000107/2010-57. 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. 

 
562. Processo : 1.17.000.001127/2013-16 Voto: 9263/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Controle Externo da Atividade Policial. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei 4.898, artigo 4º, alínea h) 

cometido contra civil por Policial Rodoviário Federal, quando do exercício de suas atribuições. Policial que teria ofendido a honra 
de motorista, dispensando tratamento severo e impondo multa de trânsito indevida. O representante, conscientemente, quase teria 
causado acidente em rodovia, expondo a vida de outras pessoas a perigo, em razão de ter dirigido sonolento e ter realizado 
ultrapassagem na contramão, conforme suas próprias declarações. Multa devidamente imposta. A conduta do policial, consistente 
na afirmação “Você é doido, quase matou uma família”, decorreu das circunstâncias da abordagem e não configura abuso. 
Atipicidade. Conduta que, em tese, pode caracterizar o crime do artigo 132 (Perigo para a vida ou saúde de outrem) do Código 
Penal. Declínio de atribuições para o Ministério Público Estadual. 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. 

 
563. Processo : 1.18.002.000003/2013-66 Voto: 9518/2013 Origem: PRM/LUZIÂNIA-GO 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime de exploração sexual de menores dentro de área de quilombo, por educador. Não 

enquadramento em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal. O fato de se tratar de comunidade 
descendente de quilombolas não caracteriza a competência da União para atuar no feito. Precedentes da 2ª CCR : 
1.29.000.000287/2013-27 e 1.00.000.007150/2011-50. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). 
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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. 
 
564. Processo : 1.18.000.002852/2013-74 Voto: 9582/2013 Origem: PR/GO 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de tortura (Lei 9.455/1997, artigo 1º). Representação encaminhada pela Ordem dos Advogados do 

Brasil em Goiás, informando que policial militar, fora do exercício de suas funções, e seguranças de supermercado teriam torturado 
menores nas dependências do estabelecimento. Crime cometido entre particulares. Agentes que não exercem função ou cargo 
público federal. Ausência de elementos de informação capazes de demonstrar eventual interesse da União e, de consequência, 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. 

 
565. Processo : 1.26.000.002666/2013-63  Voto: 9597/2013 Origem: PR/PE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Cópia de Inquérito Policial. Suposto crime de sonegação fiscal (Lei 8137/90, artigo 1º), consistente na emissão de 

nota fiscal com supressão do valor do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual – ICMS. Os tributos iludidos são 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. 

 
566. Processo : 1.28.000.001071.2013.16 Voto: 9588/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis irregularidades relacionadas a convênio firmado entre o Município de Caiçara do 

Norte/RN e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) para construção de gabiões e de passagem molhada. 
Informação da Coordenadoria Estadual do DNOCS de que não houve empenho e repasse de recursos ao ente municipal. Ausência 
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação. 

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

 
567. Processo : 1.29.000.002372/2013-20 Voto: 9277/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Digi-Denúncia anônima. Possível apologia à violência contra homossexuais (CP, artigo 287) na internet. O 

fato de o suposto delito ter sido praticado por meio da rede mundial de computadores não atrai, por si só, a competência da Justiça 
Federal, sendo necessário que exista tratado ou convenção internacional a reprimir a conduta, bem como prova de que houve 
execução ou consumação no exterior. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Precedentes da 2ª 
CCR (Procedimentos MPF 1.30.001.003219/2013-99 e 1.34.010.000573/2013-11). 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. 

 
568. Processo : 1.30.008.000214/2013-44 Voto: 9342/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 56: “Produzir, processar, embalar, importar, exportar, 

comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à 
saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos”). 
Transportar carga perigosa sem licença válida outorgada pelo órgão competente. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
569. Processo : 1.30.001.003420/2013-76 Voto: 9897/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime de sonegação fiscal (Lei 8.137/90, artigo 1º, inciso III: “falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, 

duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável”). Simples Nacional. Pessoa jurídica que teria 
falsificado notas fiscais com o fim de sonegar tributo federal. Comprovação do pagamento do tributo federal. Extinção da 
punibilidade quanto ao crime contra a ordem tributária. Lei Federal 10.684/2003, artigo 9º, § 2º. Possível crime de falsificação de 
papel público (CP, artigo 293, inciso I). 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 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 239 
 

José Barbosa Silva. 
 
570. Processo : 1.33.000.003187/2013-20 Voto: 9373/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia anônima. Suposta perseguição virtual baseada na inferência de que uma mesma pessoa teria criado 

perfis falsos em sítio de relacionamento existente na internet, para criticar a beleza da representante. Inexistência de indícios da 
prática de fato criminoso na conduta noticiada. Meros dissabores restritos à esfera cível, se tanto. Atipicidade da conduta. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Inexistência de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Promoção de arquivamento 
que se recebe como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Homologação. 

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

 
571. Processo : 1.34.001.006459/2013-04 Voto: 9460/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Suposto crime de comercialização ilegal de medicamentos (CP, artigo 273). Possível aquisição de 

substâncias anabolizantes pela internet, por adolescente. Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Competência 
da Justiça Estadual para processar e julgar o comércio ilícito de medicamentos quando não houver indícios de transnacionalidade 
de conduta (CC 120.843/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, Julgado em 14/03/2012, Dje 27/03/2012). Ausência de 
elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Revisão (Enunciado 32). Homologação. 

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

 
572. Processo : 1.34.001.006408/2013-74 Voto: 9302/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Suposta prática de crime contra a honra (CP, artigos 138 e seguintes). O nome da representante 

seria citado de forma indevida em fóruns de jogos em sítio da internet. 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. 

 
573. Processo : 1.34.001.006185/2013-45 Voto: 9281/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 48: “ Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e 

demais formas de vegetação”). Desmatamento irregular em área de preservação para construção de piscina em condomínio 
localizado no Parque Suíça Caieiras, no Município de Caieiras/SP. Área que pertence à Bacia Hidrográfica do Alto do Tietê. Bacia 
exclusivamente 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. 

 
574. Processo : 1.34.001.006246/2013-74 Voto: 9301/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia anônima. Possível apologia de crime (CP, artigo 287). Usuário de rede social teria postado 

comentário que promoveria violência contra mulher. O fato de o suposto delito ter sido praticado por meio da rede mundial de 
computadores não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, sendo necessário que exista tratado ou convenção 
internacional a reprimir a conduta, bem como prova de que houve execução ou consumação no exterior. No caso, há Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, mas não há prova da transnacionalidade da conduta. 
Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Precedente da 2ª CCR (Procedimento MPF 
1.30.001.003219/2013-99). 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. 

 
575. Processo : 1.34.001.006549/2013-97 Voto: 9300/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Suposta prática do crime de injúria (CP, artigo 140). Palavras proferidas em sala de bate-papo que 

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

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

 
576. Processo : 1.34.003.000314/2013-71 Voto: 9275/2013 Origem: PRM/BAURU-SP 
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 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de preconceito religioso (Lei 7.716/88, artigo 20: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”). Escola que, apesar de declarar não ter conteúdo programático 
voltado ao ensino da doutrina religiosa, exigira dos alunos comportamento condizente com a doutrina evangélica. Ausência de 
elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação. 

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

 
577. Processo : 1.34.004.001273/2013-21 Voto: 9308/2013 Origem: PRM/CAMPINAS/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia anônima. Suposto crime de maus-tratos (CP, artigo 136) contra os internos de uma clínica de 

reabilitação localizada no Município de Monte Alegre do Sul/RS. 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. 

 
578. Processo : 1.34.010.000950/2012-23 Voto: 9265/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. 1) Suposto crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, artigo 1º). Inexistência de constituição definitiva 

do crédito tributário. Falta de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 2) Suposta prática do crime de violação de direito autoral 
(CP, artigo 184, § 2º). Ofensa aos interesses particulares dos autores. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. 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. 

 
579. Processo : 1.34.011.000312/2013-83 Voto: 9527/2013  Origem: PRM/S. B. CAMPO-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime licitatório (Lei 8.666/93). Contratos firmados entre Prefeitura Municipal e empresas de 

pavimentação. Ausência de recursos federais envolvidos, de modo a atrair o interesse da União na apuração dos fatos e, de 
consequência, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação. 

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

 
580. Processo : 00089/2013 Voto: 9386/2013 Origem: PRM/MARABÁ-PA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de aliciamento e exploração sexual de crianças e adolescentes, praticado por 

prostituta, às margens de rodovia federal (Lei 8.069/90, artigo 244-A, e Código Penal, artigos 217-A e 218-B, inciso I). 
Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuição 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. 

 
581. Processo : 3000.2013.001155-6  Voto: 9502/2013 Origem: PR-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Policial. Possível crime de tráfico internacional de drogas (Lei 11.343/2006, artigo 33 c/c artigo 40, inciso I). Notícia de 

que duas irmãs seriam destinatárias de correspondências oriundas da Holanda contendo substâncias entorpecentes (ECSTASY e 
LSD). Flagrante seguido de busca e apreensão domiciliar. Lista contendo nomes e endereços de pessoas domiciliadas no Brasil, 
supostos usuários de drogas e potenciais compradores internos. Identificação de várias postagens contendo pequena quantidade da 
droga em seu interior, inclusive aquela que tinha como destinatário o ora investigado. Instauração de inúmeros inquéritos policiais, 
um para cada possível destinatário da droga no Brasil. Denúncia já oferecida em desfavor das irmãs, tendo por fundamento os fatos 
apurados no primeiro inquérito policial. Uso de droga pelo investigado e tráfico interno de drogas pelas irmãs (Lei 11.343/2006, 
artigos 28 e 33, respectivamente). Ausência de internacionalidade. Competência da Justiça Estadual. Declínio de atribuições. 
Arquivamento. 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. 

 
582. Processo : 00106/2012 Voto: 9377/2013 Origem: PRM/PARAGOMINAS-PA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Policial. Possível prática de crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 69-A). Apresentação de informações falsas ao Sistema 

de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual (SEMA/PA). Ausência 
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de 
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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. 
 
583. Processo : 1.34.001.006568/2013-13 Voto: 9451/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia anônima. Construção de obra supostamente irregular na Praia da Ponte Azeda, em Ilhabela/SP. 

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). Com a promulgação da Emenda 
Constitucional 46, de 5 de maio de 2005, o legislador constituinte derivado deixou claro que as ilhas costeiras, entre as quais 
Ilhabela/SP, não pertencem ao patrimônio da União, quando contenham, em seu território, sede de município, excetuando as áreas 
afetadas ao serviço público e às unidades ambientais federais, o que não é o caso. 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. 

 
584. Processo : 1.34.001.007172.2013-93 Voto: 9763/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Particular que seria vítima de rastreamento e monitoramento indevidos por mais de 2 (dois) anos. 

Narrativa genérica. Ausência de linha investigativa possível. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições. A análise dos fatos cabe ao Ministério Público Estadual. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
585. Processo : 1.12.000.000322/2012-24 Voto: 9579/2013 Origem: PR/AP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Suposta prática do crime de invasão de terras da União (Lei 4.947/66, artigo 

20: “Invadir, com intenção de ocupá-las, terras da União, dos Estados e dos Municípios”) e do crime de ameaça (CP, artigo 147). 
Notícia de que particulares teriam invadido e desmatado área pertencente a posseiro, ora representante, cometendo e sofrendo 
ameaças. Diligências. Informação do INCRA de que a área pertence à União e se destina à reforma agrária, bem como de que o 
representante não ocupou efetivamente o imóvel rural em questão. Em relação à extração de madeira ou palmito, foram 
visualizadas apenas algumas árvores derrubadas pela raiz em decorrência de uma forte ventania. Ausência de elementos mínimos 
justificadores do prosseguimento das investigações. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). O representante foi 
devidamente notificado da promoção de arquivamento, mas não interpôs recurso nem apresentou documentos. Não há prova 
efetiva de que as ameaças relatadas estejam sendo investigadas pela Polícia Civil do Estado do Amapá. Promoção de arquivamento 
que se recebe como declínio de atribuições. 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. 

 
586. Processo : 1.33.004.000041/2013-92 Voto: 9977/2013 Origem: PRM-JOAÇABA/SC 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível prática de abuso de autoridade e/ou assédio moral por parte de Tenente do Exército, na função de 

Delegado Regional do Serviço Militar, contra servidores de Juntas do Serviço Militar sob sua fiscalização que, apesar de serem 
funcionários civis, são subordinados às normas de serviço e disciplina militar (DL 3.864/41, artigo 187: “Os funcionários civis e o 
pessoal extranumerário dos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica são auxiliares de execução dos órgãos 
administrativos e estão subordinados, além da legislação geral, às normas de serviço e à disciplina militar”). Fatos praticados por 
militar, em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense (CPM, artigo 9º, inciso III, alínea b). Ausência 
de atribuição do Ministério Público Federal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 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. 

 
587. Processo : 1.30.008.000253/2013-41 Voto: 10020/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 56: “Produzir, processar, embalar, importar, exportar, 

comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à 
saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos”). 
Transportar carga perigosa sem licença válida outorgada pelo órgão competente. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
588. Processo : 1.13.002.000218/2013-63 Voto: 10017/2013 Origem: PRM/TEFÉ-AM 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Representação que noticia a realização de cobrança de propina por parte de Diretor de presídio estadual. Ausência 
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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. 

 
589. Processo : 1.34.001.007022/2013-80 Voto: 10024/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Eventual crime do artigo 154-A do CP. Invasão de conta de e-mail particular, com obtenção e utilização de dados 

pessoais. 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. 

 
590. Processo : 1.00.000.011183/2008-07 Voto: 9968/2013 Origem: PRR2 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Possível apropriação de linhas telefônicas do Município de Nova Iguaçu/RJ pelo Prefeito, no exercício do 

cargo. 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. 

 
591. Processo : 1.15.001.000283/2013-24 Voto: 9973/2013 Origem: PRM/LIM. DO NORTE-CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Julgamento de prestação de contas de gestão, realizada pelo Tribunal de Contas de Municípios do 

Ceará, dando conta de supostas irregularidades na gestão da Prefeitura de Itaiçaba/CE. Inexistência de recursos federais envolvidos 
que justifiquem o interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Declínio 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. 

 
592. Processo : 1.29.012.000095/2013-81 Voto: 9919/2013 Origem: PRM/B. GONÇALVES-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de descaminho (CP, artigo 334), praticado por menor de idade. Ato 

infracional. Competência do Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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. 

 
593. Processo : 1.30.009.000289/2013-15 Voto: 9969/2013 Origem: PRM-S. P. DA ALDEIA/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Apuração de possível prática de ilícitos penais a partir da atuação de milicianos em loteamento 

particular que, supostamente, invadem terras e impedem a imissão na posse dos legítimos proprietários. 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. 

 
594. Processo : 1.33.003.000220/2013-30 Voto: 9974/2013 Origem: PRM/CRICIÚMA-SC 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Denúncia apócrifa. Possível prática do crime de estelionato (CP, artigo 171), consistente na 

tentativa de vender carros da marca Chevrolet a preços muito inferiores ao de mercado. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio 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. 

 
595. Processo : 1.30.009.000287/2013-26 Voto: 9971/2013 Origem: PRM/S. P. DA ALDEIA-RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Suposta irregularidade ocorrida em procedimento licitatório para locação de concentrador de 

oxigênio medicinal para Hospital Municipal. Questão de interesse eminentemente municipal. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 
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596. Processo : 1.34.030.000269/2013-28 Voto: 9976/2013 Origem: PRM–JALES/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposta prática de crimes de patrocínio infiel (CP, artigo 355) e estelionato (CP, artigo 171). Denúncia de que 

advogada teria agido contra os interesses da representante, pressionando-a a aceitar termos propostos de acordo em Ação de 
Usucapião. Os atos processuais ocorreram no âmbito da Justiça Estadual. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Eventual prejuízo restrito aos interesses de particular. Ausência de elementos 
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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. 

 
597. Processo : 1.13.000.001175/2013-53 Voto: 9994/2013 Origem: PR/AM 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Notícia de supostas irregularidades praticadas pela Polícia Civil quando da prisão da filha do Representante, 

determinada pela Justiça Estadual, no bojo da Operação Gaya, em razão de eventual participação em quadrilha que praticaria 
diversos delitos (venda ilegal de terrenos, falsificação de documentos, estelionato), além de possível uso de recursos federais na 
construção de empreendimentos imobiliários relacionados aos terrenos que foram objeto de venda ilícita. Diligências. Ausência de 
manifestação do Noticiante acerca da relação existente entre a operação desencadeada pela Polícia Civil e as supostas 
irregularidades em eventuais recursos repassados pela Caixa Econômica Federal para os empreendimentos imobiliários 
mencionados. 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. 

 
598. Processo : 00149/2012 Voto: 9970/2013 Origem: PRM-SINOP/MT 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Policial. Supostos crimes ambiental (Lei 9.605/98, artigo 46) e contra a fé pública (CP, artigos 299 e 304). Emissão 

fraudulenta de Guia Florestal emitida por meio dos sistemas oficiais de controle de produtos florestais, operacionalizados por 
órgão estadual (Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA). 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. 

 
599. Processo : 1.28.000.001562/2013-67 Voto: 10018/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98). Deixar de apresentar relatórios ou informações 

ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou quando determinado pela autoridade ambiental, por empresa do setor hoteleiro. 
Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. 

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

 
600. Processo : 1.18.002.000079/2013-91 Voto: 10092/2013 Origem: PRM/LUZIÂNIA-GO 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de que a Polícia Civil não teria instaurado o devido Inquérito Policial para apurar a 

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

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

 
601. Processo : 1.28.000.000935/2012-00 Voto: 10076/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Suposta prática de conduta tipificada no artigo 273, caput ou parágrafo primeiro do Código Penal. 

Representação anônima que noticia a venda de anabolizantes por empresa sediada em João Pessoa/PB, com filial em Natal/RN. 
Inexistência de indícios acerca da transnacionalidade da infração narrada. 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. 

 
602. Processo : 1.34.011.000410.2013.11 Voto: 10084/2013 Origem: PRM/S. B. DO CAMPO-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Digi-Denúncia anônima. Suposto crime de escrito ou objeto obsceno (CP, artigo 234) ou suposta contravenção 

penal (Lei 3.688/1941, artigo 61). Representante informa que, ao realizar busca no sítio eletrônico “Google” por “fotos de São 
Caetano do Sul”, se deparou com foto parcial e frontal de corpo humano masculino nú, exibindo, em primeiro plano, o órgão 
genital masculino, ereto. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). 
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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. 
 
603. Processo : 00343/2010 Voto: 10112/2013 Origem: PRM-JUIZ DE FORA/MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Policial. Possível adulteração de chassi de ônibus de turismo, alugado para viagens no Brasil e Mercosul. 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 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. 

 
604. Processo : 1.11.000.000095.2003.83 Voto: 9317/2013 Origem: PRM/ARAPIRACA/AL 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de responsabilidade atribuído a ex-prefeito municipal (DL 201/67, artigo 1º, inciso XII : “antecipar 

ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem vantagem para o erário”). Representação formulada pelo 
Município em 2003 segundo a qual o ex-agente político teria deixado de efetuar o pagamento de contas telefônicas, relativas ao 
Centro de Saúde Municipal, no período de setembro de 1999 a novembro de 2000. Remessa do feito à PRR da 5ª Região, em 1º de 
abril de 2004, com fundamento na Lei 10.628/2002. Diligências iniciais. Ausência de qualquer providência administrativa no 
período de novembro de 2005 a março de 2012. Novas diligências. Superveniente perda do foro privilegiado do investigado e 
baixa dos autos, em janeiro de 2013, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas. Remessa do caso à Procuradoria da 
República no Município de Arapiraca/AL. Promoção de arquivamento quanto aos fatos, analisados sob a ótica cível e criminal, 
com base na prescrição. Homologação do arquivamento no âmbito da 5ª CCR/MPF, seguida de remessa do feito à 2ª CCR/MPF. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 
Inexistência de verbas públicas federais. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Atribuição do Ministério Público Estadual. Promoção de arquivamento que se recebe 
como declínio de atribuições. 
Inobservância das regras estabelecidas nas Resoluções CSMPF 77/2004 e CNMP 13/2006. Extração e remessa de cópia dos autos à 
Corregedoria do Ministério Público Federal para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis. 

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

 
605. Processo : 1.15.000.002041/2013-85 Voto: 10433/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possíveis crimes de violação de direito autoral (CP, artigo 184) e contra a honra, praticados por aluna do Curso de 

Hotelaria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, colega do noticiante. Crime entre particulares. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 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. 

 
606. Processo : 1.20.000.000994/2006-10 Voto: 4321/2013 Origem: PRM/SINOP-MT 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo Criminal. Possível crime de estelionato (CP, artigo 171) praticado por empresas de colonização. 

Suposta comercialização ilegal de terras em comunidade cuja área é objeto de litígio processual envolvendo o INCRA. Fato 
ocorrido em 2000. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso III). Possível crime de ameaça (CP, artigo 147) 
praticado pelos representantes legais das empresas de colonização contra moradores de comunidade. Fatos relatados em 2009. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso VI). Extinção da punibilidade (CP, artigo 107, inciso IV). 
Arquivamento. Transferência do domínio da área ao Estado do Mato Grosso (Decreto 7.452/2011: “Regulamenta a Lei nº 12.310, 
de 19 de agosto de 2010, que autoriza a União a doar ao Estado de Mato Grosso as áreas de domínio federal nas Glebas 
denominadas Maiká e Cristalino/Divisa”). Promoção de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. Homologação. 

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

 
607. Processo : 1.29.003.000363/2013-74 Voto: 10509/2013 Origem: PRM-NOVO HAMBURGO/RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de furto qualificado (CP, artigo 151, § 4º, inciso I). Subtração de objetos pessoais do interior de 

veículo arrombado, pertencente a magistrado federal. 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. 

 
608. Processo : 1.30.001.006538/2013-56 Voto: 10508/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível prática de crime militar (CPM, artigo 9º, inciso II, alínea “e”). Notícia de que Oficiais do Exército 
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estariam fornecendo fuzis pertencentes ao Grupo de Artilharia de Campanha a grupos paramilitares (milicianos). Ausência de 
atribuição do Ministério Público Federal. Declínio de atribuições. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Crime de competência da 
Justiça Castrense. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 

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

 
609. Processo : 1.29.011.000162/2013-78 Voto: 10512/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de usura (agiotagem), previsto na Lei dos Crimes contra a Economia Popular (Lei 1.521/51, artigo 

4º). Concessão de empréstimo a particular, por diretor de empresa, mediante a cobrança de juros extorsivos. 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. 

 
610. Processo : 1.28.000.001432/2013-24 Voto: 10511/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto desvio de finalidade na utilização de rádio comunitária (Lei 9.612/98) e crime contra a honra (CP, artigo 

139). Notícia de que prefeita municipal e vereadores teriam praticado proselitismo político e maculado a moral, a honra e a 
imagem de seus adversários, valendo-se de rádio comunitária. 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. 

 
611. Processo : 1.30.010.000264/2013-82 Voto: 10513/2013 Origem: PRM-VOLTA REDONDA/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Possível crime de falsidade de atestado médico (CP, artigo 302). Informação supostamente falsa prestada por 

médico, atestando a capacidade laborativa de trabalhador, nada obstante o precário estado de saúde do obreiro. Demissão. A 
atestado de aptidão para o trabalho foi apresentado a pessoa jurídica de direito privado. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação. 

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

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO 
612. Processo : 1.24.001.000097/2009-08 Voto: 9056/2013 Origem: PRM/CAMPINA GRANDE-PB  
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Promoção de arquivamento. Homologação no âmbito da 5ª CCR/MPF. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF 

para revisão do arquivamento quanto à matéria penal. Supostos crimes de responsabilidade de ex-prefeito do Município de Serra 
Redonda/PB (Decreto-lei 201/1967, artigo 1º). Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2007. Regular aplicação dos 
recursos públicos. Prestação de contas. Parecer assinado por pessoa não integrante do Conselho de Alimentação Escolar – CAE. 
Mera irregularidade. Não aplicação financeira dos recursos repassados para atendimento do PNAE, exercício 2006. Prejuízo de R$ 
524,14 (quinhentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos). Insignificância penal. Atipicidade das condutas. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. Supostas irregularidades no funcionamento do CAE. Integrantes que não 
exerceriam suas funções de forma devida. Serviço municipal. 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 
613. Processo : 1.35.000.001569/2012-63 Voto: 5401/2013 Origem: PR/SE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento administrativo. Possível crime de apropriação indébita (CP, artigo 168). Prestação de contas dos recursos repassados 

ao Fundo Partidário. Não aprovação das contas apresentadas no valor total de R$ 257.313,24 em razão de despesa realizada em 
restaurante no valor de R$ 771,92, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 8º da Resolução TSE 
211.841/2004. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 
Inaplicabilidade do referido princípio ao caso em apreço. A não aprovação das contas de elevado valor (R$ 257.313,24) 
unicamente em razão de despesa realizada em restaurante (R$ 771,92), devidamente comprovada por nota fiscal incluída na 
contabilidade do partido político, evidencia a ausência de dolo do ordenador da despesa. O Tribunal Regional Eleitoral aplicou a 
sanção de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário pelo período de um mês, bem como determinou o recolhimento do 
valor integral ao erário referente ao recurso utilizado indevidamente. Sanção de âmbito civil que, no caso, mostra-se suficiente para 
reprimir a reiteração da conduta. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento, porém por motivo diverso. 

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

 
614. Processo : 1.13.000.001219.2013.45 Voto: 10516/2013 Origem: PR/AM 
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 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de informação. Suposta omissão no fornecimento de dados ao Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde – 

SIOPS atribuída a ex-Prefeito do Município de Beruri/AM, referente ao ano de 2012. Nos termos da Nota Técnica 013/2005, do 
Departamento de Economia do Ministério da Saúde, o descumprimento de obrigações acessórias, ainda que previstas em lei, não 
constitui omissão no dever de prestar contas, tendo em vista que o não envio dos dados ao SIOPS não implicará sequer na 
suspensão das transferências de recursos da União para o Município. Precedentes da 2ª CCR (Procedimento 
1.19.000.000669/2009-11 - Voto 1361/2009, Rel. Wagner Gonçalves; Procedimentos 1.19.000.000135/2013-71 - Voto 2581/2013 
e 1.28.000.000741.2013.87 - Voto 9989, Rel. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho). Atipicidade da conduta. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
615. Processo : 1.01.004.000031/2013-61 Voto: 9887/2013 Origem: PRR1 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto descumprimento de ordem judicial por prefeito (Decreto-lei 201/67, artigo 1º, inciso XIV: “Negar 

execução a lei federal. Estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da 
impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”). Diligências. Cumprimento da ordem. Ausência de dolo. Atipicidade da 
conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
616. Processo : 1.01.004.000339/2010-63 Voto: 9449/2013 Origem: PRM/GUANAMBI-BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo Criminal. Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) e de sonegação 

de contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A) imputados a Prefeitura Municipal. Diligências à Receita Federal do Brasil. 
Crédito tributário com exigibilidade suspensa em face da adesão do Município ao Parcelamento Especial regido pela Lei 
12.810/2013. A ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse de recurso do Fundo de 
Participação dos Municípios à Receita Federal. Parcelamento que se equipara a pagamento para fins de extinção da punibilidade. 
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. 

 
617. Processo : 1.04.004.000197/2011-11 Voto: 9530/2013 Origem: PRM/SANTA MARIA-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo de Acompanhamento. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67, artigo 1º). 

Convênio firmado entre Município e União (Ministério da Saúde), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Diligências. 
Execução do objeto. Prestação de contas aprovada. 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. 

 
618. Processo : 1.05.000.000502/2012-41 Voto: 9347/2013 Origem: PRM/SERRA TALHADA-PE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Promoção de arquivamento homologada no âmbito da 5ª CCR/MPF. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF 

para revisão da matéria sob a ótica do direito penal. Suposto crime de responsabilidade atribuído a ex-prefeito municipal (Decreto-
Lei 201/67). Utilização de veículos destinados ao transporte escolar em desconformidade com as exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro e das demais legislações aplicáveis ao caso. Instauração de procedimento administrativo de acompanhamento com a 
finalidade de colher informações acerca da situação dos veículos escolares. Regular procedimento licitatório para contratação das 
empresas que prestam tal serviço. Inexistência de indícios do cometimento de crime. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, 
inciso IV). Homologação. 

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

 
619. Processo : 1.13.000.001351.2013.57 Voto: 9279/2013 Origem: PRR1 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de responsabilidade de prefeito (Decreto-lei 201/1967, artigo 1º). Irregularidades relativas a 

convênio firmado entre o Município de Barcelos/AM e a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Existência de denúncia 
apresentada pelo Ministério Público Federal ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, referente ao Inquérito Policial 0474/2007-
4-DPF/AM, que trata dos 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. 

 
620. Processo : 1.14.002.000033/2013-11  Voto: 9337/2013 Origem: PRM/CAMPO FORMOSO-BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). Notícia de que gerente de instituição 

bancária teria desatendido a determinação exarada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Jacobina/BA, para que informasse saldo de 
conta judicial. Efetivo cumprimento da determinação judicial. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 
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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. 
 
621. Processo : 1.14.001.000117/2005-55 Voto: 8955/2013 Origem: PRM/TEIXEIRA DE FREITAS/BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Possível prática do crime de abandono de função (CP, artigo 323). Servidor da Fundação Nacional de 

Saúde que, mesmo cedido ao Município de Caravelas/BA, teria participado de campanha eleitoral no pleito de 2004, após horário 
de trabalho. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso VI, com a redação anterior à Lei 12.234/2010). 
Extinção da punibilidade (CP, artigo 107, inciso IV). Arquivamento homologado no âmbito da 5ª CCR. Arquivamento criminal. 
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. 

 
622. Processo : 1.14.000.001071/2013-10 Voto: 9888/2013 Origem: PR/BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Representação originalmente dirigida ao Ministério Público do Trabalho. Suposta ausência de rateio, no final 

do semestre/ano, dos recursos que compõem o FUNDEB, por parte do município de Santo Amaro/BA. Aspectos que dizem 
respeito à política educacional da municipalidade. Atribuição do Ministério Público Estadual, que já recebeu cópia dos mesmos 
documentos. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. Comunicação da decisão ao Ministério 
Público Estadual. 

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

 
623. Processo : 1.14.000.001126/2011-11 Voto: 9533/2013 Origem: PR/BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de responsabilidade de ex-Prefeito (DL 201/67, artigo 1º, inciso III). Os 

mesmos fatos já foram objeto de investigação na Ação Penal 0011705-38.2011.4.01.3300, na qual houve suspensão condicional do 
processo. 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. 

 
624. Processo : 1.15.000.000055.2009.88 Voto: 9464/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A) e de 

apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) praticados por empresa privada. Pagamento integral dos débitos, após 
regular parcelamento. 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. 

 
625. Processo : 1.15.002.000346/2013-32 Voto: 9287/2013 Origem: PRM/J. DO NORTE/IGUATU-CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falso testemunho (CP, artigo 342) praticado nos autos de Ação 

Previdenciária de Aposentadoria movida por trabalhadora rural. Depoimento da testemunha de que a autora sempre exerceu labor 
campesino, sendo, inclusive, sua “vizinha de roça”. Discrepância entre a informação prestada em juízo pela testemunha e a 
inspeção judicial in loco, que constatou, por meio de entrevistas e contatos com moradores ali residentes, o não exercício de 
atividade agrícola pela autora, mas, sim, e ocasionalmente, o exercício de atos de comércio. Realização de diligência pelo setor de 
apoio especializado do MPF comprovou o exercício da atividade rural. Testemunha que não falseou a verdade. Atipicidade da 
conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
626. Processo : 1.15.002.000612/2013-27  Voto: 9428/2013 Origem: PRM/J. DO NORTE/IGUATU-CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Denúncia anônima on-line. Supostas irregularidades verificadas no Campus do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, de Iguatu/CE. Denúncia genérica e carregada de palavras ofensivas, desprovida de suporte 
probatório mínimo. Não constatação de elementos de informação necessários à deflagração de persecução penal. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação. 

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

 
627. Processo : 1.15.000.001215/2007-44 Voto: 8951/2013 Origem: PRM/SOBRAL/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado, em 26 de junho de 2007, no âmbito da Tutela Coletiva da Procuradoria da República no 

Estado do Ceará. Publicação em jornal de grande circulação no estado, em 17 de dezembro de 2006, de matéria que noticia a 
suposta exploração sexual de crianças e adolescentes por policiais rodoviários federais. Declínio de atribuições para a Procuradoria 
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da República no Município de Sobral, em 27 de junho de 2007. Diligências iniciais adotadas somente em 6 de setembro de 2012. 
Sindicância administrativa arquivada no âmbito da Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal. Conversão em Inquérito 
Civil Público em 4 de março de 2013. Informação datada de 31 de maio de 2013 acerca da inexistência de inquérito policial para 
apuração dos mesmos fatos. Promoção de arquivamento, datada de 29 de agosto de 2013, com fundamento no transcurso de mais 
de seis anos da data da ocorrência dos fatos, bem como na ausência de instauração de inquérito policial à época e, ainda, no 
arquivamento da sindicância administrativa. Homologação pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Remessa do caso à 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, para apreciação dos fatos sob a ótica do direito criminal. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso 
IV). 
Promoção de arquivamento que, no âmbito das atribuições deste Colegiado, não examina os fatos sob a ótica do direito penal 
(autoria, materialidade, tipo penal, elemento subjetivo do tipo, prescrição). Ausência de matéria a ser revista. Não conhecimento. 
Devolução dos autos à origem para que haja pronunciamento sob a ótica do direito penal. 
Remessa de cópia de inteiro teor à Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal para conhecimento e providências que 
entender cabíveis. 

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

 
628. Processo : 1.15.000.001901.2012.82 Voto: 9581/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) imputado ao Município de 

Capistrano/CE. Diligências à Receita Federal do Brasil. Crédito tributário com exigibilidade suspensa, em razão de adesão pelo 
Município ao Parcelamento Especial previsto na Lei 12.810/2013. Parcelamento que se equipara ao pagamento, para fins de 
extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas. Ausência de pagamento na data do respectivo 
vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, para sua 
quitação. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
629. Processo : 1.15.000.002206/2013-19 Voto: 9568/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 2 (dois) saques indevidos de 

benefício previdenciário (renda mensal vitalícia por incapacidade) imediatamente após o óbito da titular, ocorrido em 30 de janeiro 
de 2002. Valores que, somados, totalizaram, em junho de 2013, a quantia de R$ 806,44 (oitocentos e seis reais e quarenta e quatro 
reais). Em casos dessa natureza, este Colegiado vem entendendo no sentido da atipicidade da conduta por evidente ausência de 
dolo, pois “o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas com o funeral, bem como a quitação de dívidas, por 
mínimas que sejam, deixadas pelo de cujus, especialmente quando humilde a sua origem” (Voto 2199/2013, relatado pelo 
Subprocurador-Geral da República José Bonifácio Borges de Andrada). 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. 

 
630. Processo : 1.17.003.000107/2013-06 Voto: 9374/2013 Origem: PRM/SÃO MATEUS-ES 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) imputado a 

Prefeitura Municipal. Diligências à Receita Federal do Brasil. Crédito tributário com exigibilidade suspensa em face da adesão do 
Município ao Parcelamento Especial regido pela Lei 12.810/2013. A ausência de pagamento na data do respectivo vencimento 
autoriza a retenção e o repasse de recurso do Fundo de Participação dos Municípios à Receita Federal. Parcelamento que se 
equipara a pagamento para fins de extinção da punibilidade. 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. 

 
631. Processo : 1.29.011.000171/2012-88 Voto: 9580/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Possível crime de abuso de autoridade (Lei 4.898/65, artigo 3º) atribuído a 

policiais federais. Cumprimento de mandado de busca e apreensão. Constatação de que, para que tivessem acesso à casa do 
investigado nos fundos do terreno, precisavam trespassar a residência do representante. Estrito cumprimento do dever legal. 
Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Representante regularmente notificado da 
promoção de arquivamento. Ausência de recurso. 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. 

 
632. Processo : 1.29.004.001127/2013-65 Voto: 9559/2013 Origem: PRM/PASSO FUNDO/RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 2 (dois) saques indevidos de 

benefício previdenciário, após o óbito da titular, em março de 1998. Considerando o decurso de mais de 12 (doze) anos entre a 
presente data e a data do último saque indevido, ocorrido em abril de 1998, 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 
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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. 
 
633. Processo : 1.29.000.002384/2013-54 Voto: 9531/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, § 1º). Existência de Laudo 

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

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

 
634. Processo : 1.30.019.000021.2007-16 Voto: 9468/2013 Origem: PRM/TERESÓPOLIS/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de sonegação fiscal (Lei 8.137/90), de receptação (CP, artigo 180) e de 

roubo (CP, artigo 155). Auto de Infração IRPF 0710300/00516/09. Ciência à Delegacia de Polícia da Receita Federal. Inexistência 
de constituição definitiva dos créditos tributários, uma vez que os créditos se encontram suspensos, em razão da interposição de 
recurso administrativo. Natureza material do delito. Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. Após o trânsito em 
julgado na esfera administrativa, por imposição legal, a Autoridade Fiscal deverá oferecer a representação fiscal para fins penais ao 
MPF. Inexistência de provas de que o investigado tenha concorrido para as infrações penais de roubo e de receptação. Ausência de 
justa causa para o prosseguimento do feito. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
635. Processo : 1.30.001.001411.2012.60 Voto: 9382/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, artigo 171, § 3º), consistente no recebimento 

indevido de benefício previdenciário (NB 41/123.430.806-9). Existência do Processo Judicial 0805874-12.2010.4.02.5101 (IP 
300/2010-5), a tratar do mesmo fato. 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. 

 
636. Processo : 1.30.001.004733/2013-41 Voto: 9384/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 3 (três) saques indevidos de 

benefício previdenciário por pessoa não identificada, sendo o primeiro saque referente ao mês do óbito do beneficiário, ocorrido 
em dezembro de 2005. Os valores somados totalizam R$ 1.308,56 (mil trezentos e oito reais e cinquenta e seis centavos). 
Excepcional aplicação do princípio da insignificância. 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. 

 
637. Processo : 1.30.001.004743/2013-87 Voto: 9387/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 3 (três) saques indevidos de 

benefício previdenciário. Considerando o decurso de mais de 12 (doze) anos entre a presente data e a data do último saque 
indevido, ocorrido no mês de março de 2001, 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. 

 
638. Processo : 1.31.000.001165.2013.08 Voto: 9289/2013 Origem: PR/RO 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). Investigada teria descumprido, reiteradamente, requisições 

formuladas pelo Ministério Público do Trabalho nos autos de Inquérito Civil Público. Existência de inquérito policial a tratar do 
mesmo fato (IPL 0411/2013-SR/DPF/RO). 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. 

 
639. Processo : 1.33.003.000198/2013-28 Voto: 9264/2013 Origem: PRM/CRICIÚMA/SC 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 29: “Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da 

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

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

 
640. Processo : 1.33.003.000218/2013-61 Voto: 9457/2013 Origem: PRM/CRICIÚMA/SC 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 64: “Promover construção em solo não edificável, ou no seu 

entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida”). 
Construção de casa de madeira sobre área de preservação permanente (dunas), no Balneário Rincão/SC. Vistoria realizada pela 
Polícia Militar Ambiental constatou que a casa não foi colocada sobre o cordão de dunas. Inexistência de dano à área de 
preservação permanente. Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (Lei 9.605/98, 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. 

 
641. Processo : 1.34.001.005713/2013-49 Voto: 9453/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Denúncia anônima. Supostas irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de São 

Paulo – CREA-SP, tais como: supressão de benefícios salariais recebidos pelos funcionários do órgão e aumento do número de 
assessores não concursados, com altos vencimentos. Fatos que, em tese, podem configurar ilícitos nas esferas administrativa e 
cível. Extraídas cópias dos autos para instauração de procedimento no âmbito da tutela coletiva. Ausência de elementos mínimos 
de materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das investigações na esfera criminal. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, 
artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
642. Processo : 1.35.000.001125/2013-17 Voto: 9312/2013 Origem: PRM/ITABAINA/SE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Preparatório. Suposta acumulação ilegal dos cargos de Professor do Ensino Básico Tecnológico, no Instituto Federal 

de Sergipe – IFS, e de Engenheiro de Segurança do Trabalho, na Universidade Federal de Sergipe – UFS. Possível prejuízo ao 
erário. Não configuração da acumulação ilegal. Inteligência do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Diligências 
comprovaram a compatibilidade nos horários de exercício dos cargos. Homologação do arquivamento pela 5ª CCR, no âmbito de 
suas atribuições, com remessa dos autos a esta 2ª CCR. Atipicidade penal da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 
62, inciso IV). Homologação. 

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

 
643. Processo : 1.35.000.001649.2013.08 Voto: 9448/2013 Origem: PR/SE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/1990). Existência de requisição de instauração de Inquérito 

Policial para apurar 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. 

 
644. Processo : 1.36.002.000053/2013-25 Voto: 9305/2013 Origem: PR/TO 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime contra as relações de consumo (Lei 8.137/90, artigo 7º, inciso IX: “vender, ter em depósito para 

vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”). 
Venda de produtos veterinários com data de validade vencida e sem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA. Os mesmos fatos já foram objeto de análise no âmbito do MPF (Procedimento Administrativo 
1.36.000.000809/2010-11), no qual houve declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, já homologado pela 2ª CCR. 
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. 

 
645. Processo : 1.19.002.000119/2012-87 Voto: 9452/2013 Origem: PRM/CAXIAS-MA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) e de sonegação 

de contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A) imputados a Prefeitura Municipal. Diligências à Receita Federal do Brasil. 
Crédito tributário com exigibilidade suspensa em face da adesão do Município ao Parcelamento Especial regido pela Lei 
12.810/2013. A ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse de recurso do Fundo de 
Participação dos Municípios à Receita Federal. Parcelamento que se equipara a pagamento para fins de extinção da punibilidade. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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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. 
 
646. Processo : 1.20.001.000079/2008-86 Voto: 9514/2013 Origem: PRM/CÁCERES-MT 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67, artigo 1º, inciso VII). Deixar de prestar 

contas de recursos repassados a Município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Fato ocorrido em 
2000. Transcurso de prazo superior a 8 (oito) anos sem o recebimento de denúncia. Extinção da punibilidade pela prescrição da 
pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso IV, c/c artigo 107, inciso IV). Homologação do arquivamento pela 5ª CCR no 
âmbito de suas atribuições. Revisão de arquivamento na esfera criminal (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. 

 
647. Processo : 1.20.001.000208/2013-01 Voto: 9455/2013 Origem: PRM/CÁCERES-MT 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime de descaminho (CP, artigo 334). Existência de Inquérito Policial em curso (092/2013) 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. 

 
648. Processo : 1.20.000.000825/2013-17 Voto: 9304/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Notícia da prática de crime de abuso de autoridade (Lei 4.898/65), por Auditores do Trabalho. Os mesmos 

fatos já foram objeto de investigação no Inquérito Policial 935/2001, arquivado judicialmente por ausência de materialidade. 
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. 

 
649. Processo : 1.21.002.000088/2013-97 Voto: 9513/2013 Origem: PRM/TRÊS LAGOAS-MS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Preparatório. Supostas irregularidades no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF. Diligências. Esclarecimentos dos órgãos públicos envolvidos. Desconformidades na execução do programa 
devidamente sanadas. Ausência de indícios de conduta lesiva ao erário público. Atipicidade penal. Promoção de arquivamento. 
Homologação pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. Revisão de arquivamento na esfera criminal (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. 

 
650. Processo : 1.22.021.000002.2013.61 Voto: 9447/2013 Origem: PRM/PARACATU-MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, artigo 268). Notícia de 

presença de proteína de origem animal na composição de alimentos destinados à nutrição de bovinos, em fazenda particular, 
contrariando a Instrução Normativa 8 do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 25/3/2004 (Ofício 
052/2013/GAB/SFA-MG). Existência do Inquérito Policial 0109/2013-DPF/UDI/MG, a tratar do mesmo fato. 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. 

 
651. Processo : 1.22.006.000069/2013-93  Voto: 9454/2013 Origem: PRM/PATOS DE MINAS-MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Representação. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Diligências. Não 

localização do suposto benefício assistencial que estaria recebendo a pessoa representada. Ausência de elementos mínimos de 
materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das investigações. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 
O representante foi devidamente notificado da promoção de arquivamento, não tendo manifestado interesse em recorrer. 
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. 

 
652. Processo : 1.22.020.000113/2013-87 Voto: 9291/2013 Origem: PRM/MANHUAÇU-MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CP, artigo 171, § 3º). 

Realização de 4 (quatro) saques indevidos de benefício previdenciário, sendo que o último ocorreu em dezembro de 1994. Decurso 
de mais de 12 (doze) anos. 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. 
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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. 
 
653. Processo : 1.22.002.000322/2013-49 Voto: 9344/2013 Origem: PRM/UBERABA/MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime ambiental. Pesca amadora praticada mediante uso de petrechos permitidos e em período não 

defeso, porém, sem licença regularmente expedida pelo órgão ambiental. Conduta que não se enquadra nas figuras típicas dos 
artigos 34 e/ou 35 da Lei 9.605/98. Mera infração administrativa (Lei 9.605/98, artigos 70 a 76). Imposição de pagamento de multa 
e apreensão dos petrechos pelo órgão ambiental. Atipicidade da conduta. 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. 

 
654. Processo : 1.23.000.001290/2013-81 Voto: 9306/2013 Origem: PR/PA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Auto de Infração do ICMBio. Suposta prática de crime contra o meio ambiente (Lei 

9.605/98, artigo 63: “Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou 
decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, 
etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida”). Motocicleta 
estacionada na areia da Praia da Barra Velha, na Resex Marinha Soure, no Município de Soure/PA. Mera infração administrativa. 
Atipicidade penal. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
655. Processo : 1.24.000.000761/2013-05 Voto: 9426/2013 Origem: PRE-PB 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Possível crime eleitoral (CE, artigo 299). Notícia de possível captação ilícita de sufrágio mediante cirurgias 

em pacientes realizadas, em hospital do Município de Sumé/PB, pelo médico e candidato a prefeito do Município do Congo/PB. 
Diligências apontaram que as supostas pacientes não têm domicílio eleitoral no Município do Congo/PB, onde o médico cirurgião 
foi candidato ao cargo de prefeito. Inexistência de indícios de caráter negocial dos procedimentos cirúrgicos que teriam sido 
realizados. 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. 

 
656. Processo : 1.25.001.000490/2013-32 Voto: 9278/2013 Origem: PRM/CAMPO MOURÃO-PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime de descaminho (CP, artigo 334). Existência de Ação Penal em curso (5005401-

29.2013.404.7003 – IPL 0219/2013) 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. 

 
657. Processo : 1.26.004.000048/2013-49 Voto: 9276/2013 Origem: PRM/SALGUEIRO-PE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 1 (um) saque indevido de 

benefício previdenciário, no mês da morte da beneficiária, ocorrida em 16 de fevereiro de 2013, causando prejuízo de R$ 678,00. 
Valor possivelmente utilizado para custeio de funeral. Arquivamento por atipicidade da conduta fundada na ausência de dolo do 
agente. 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. 

 
658. Processo : 1.27.000.001873/2013-63 Voto: 9456/2013 Origem: PR/PI 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 45 (quarenta e cinco) 

saques indevidos de benefício previdenciário. Considerando que desde a data do último saque indevido, ocorrido no mês de julho 
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. 

 
659. Processo : 1.28.200.000034/2010-91 Voto: 9890/2013 Origem: PRR5 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de prefeito (DL 201/67, artigo 1º). Repasse de recursos públicos 

federais pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, ao município de São João do Sabugi-RN, em razão do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Notícia de que o dinheiro atinente ao salário de ex-agente de saúde desligada da função 
em junho de 2008 foi repassado até janeiro de 2010, quando só então ocorreu pedido de desligamento por parte da Secretaria 
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Municipal de Saúde. Diligências. O Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS) constatou que 
não foram feitos quaisquer pagamentos à ex-agente de saúde nesse período, mas que os recursos foram utilizados no pagamento 
dos salários dos demais agentes, nas rubricas de vencimentos, insalubridade e salário-família, bem como na execução do PACS. 
Explicou, ainda, que tais recursos são parte do Bloco de Financiamento da Atenção Básica – PAB Variável, podendo ser usados 
em qualquer ação da Atenção Básica, e não necessariamente no pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde. Ausência de 
tipicidade. Arquivamento na esfera criminal. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 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. 

 
660. Processo : 1.30.001.003505/2013-54 Voto: 9903/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). O representante do INSS teria descumprido ordem judicial, 

ao não depositar o valor dos honorários periciais de perícia por ele requerida. Não o fazendo, a parte desistiu da prova, tendo o 
Juízo inclusive realizado o julgamento do feito de acordo com as provas existentes nos autos. 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. 

 
661. Processo : 1.15.002.000303/2013-57 Voto: 9904/2013 Origem: PRM/JUAZEIRO DO NORTE-CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposta prática do crime de corrupção passiva (CP, artigo 317). Notícia apresentada à Ouvidoria do 

Ministério do Trabalho e Emprego em 2006 e comunicada ao Ministério Público Federal somente em 2013. Suposta cobrança de 
propina pelo chefe da Agência de Atendimento do Trabalho no Município de Iguatu/CE, entre outras irregularidades. Sindicância 
administrativa realizada no âmbito do Poder Executivo, que concluiu pela ausência das irregularidades denunciadas, que foi 
corroborada pelo membro do Ministério Público Federal. Inexistência de crime. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, 
inciso IV). Homologação. 

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

 
662. Processo : 1.17.000.000685/2013-64 Voto: 9905/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Representação. Possíveis crimes de falsificação de documento público (CP, artigo 297) e contra a honra (CP, 

artigo 138 e seguintes, c/c artigo 141, inciso II). Professores componentes da banca examinadora de curso de mestrado de 
universidade federal e mestranda do mesmo curso teriam sido vítimas de imputações violadoras de suas honras objetivas por parte 
de pessoa que elaborou documento em tese falso denunciando suposto direcionamento de vagas. Reunião de documentos diversos 
em uma mesma folha de papel, devidamente separados por uma linha divisória. Ausência de falsificação. Manifestação ocorrida 
para narrar uma convicção acerca dos acontecimentos que poderiam ensejar intervenção pelos órgãos competentes. Ausência de 
dolo. Atipicidade da conduta. Arquivamento. Diligência para cumprimento do disposto no Enunciado 46 desta 2ª CCR. Ausência 
de apresentação de razões recursais por parte dos representantes. 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. 

 
663. Processo : 1.23.007.000055/2013-22 Voto: 9797/2013 Origem: PRM/TUCURUÍ-PA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67, artigo 1º, inciso VII: “Deixar de prestar contas, no 

devido tempo, ao órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos 
a qualquer título”) atribuído a ex-prefeito municipal. Omissão no fornecimento de informações ao Sistema de Informações sobre 
Orçamento Público em Saúde (SIOPS). Sistema elaborado para assegurar a transparência e a publicidade dos gastos com saúde 
pelos entes públicos, funcionando como uma base de dados nacional sobre receitas e investimentos públicos em saúde de todos os 
entes federados. Não utilização para fins de controle dos gastos e/ou investimentos públicos com saúde. Atipicidade da conduta. 
Arquivamento. Suposta improbidade administrativa constitui objeto do Inquérito Civil Público 1.23.007.000056/2013-77. Revisão 
(LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. Precedente da 2ª CCR (Procedimento 1.19.000.000669/2009-11, Voto 1361/2009). 

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

 
664. Processo : 1.27.003.000074/2013-40 Voto: 9784/2013 Origem: PR/PI 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, artigo 2º, inciso II: “deixar de recolher, no prazo 

legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos”). Ausência de recolhimento de contribuição ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O não 
recolhimento da contribuição devida ao FGTS, que é suportada exclusivamente pelo empregador, não caracteriza crime, pois a Lei 
8.137/90 se refere apenas à contribuição social descontada ou cobrada na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria 
ser recolhida aos cofres públicos. Verba que não tem natureza tributária. Precedentes do STF (HC 72.271) e desta 2ª CCR 
(Processo 1.15.002.000256/2008-84, Voto 0142/2010). Fato que pode ser apurado na esfera cível para fins de satisfação do crédito. 
Atipicidade. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 
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665. Processo : 1.27.003.000075/2013-94 Voto: 9785/2013 Origem: PR/PI 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, artigo 2º, inciso II: “deixar de recolher, no prazo 

legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos”). Ausência de recolhimento de contribuição ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O não 
recolhimento da contribuição devida ao FGTS, que é suportada exclusivamente pelo empregador, não caracteriza crime, pois a Lei 
8.137/90 se refere apenas à contribuição social descontada ou cobrada na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria 
ser recolhida aos cofres públicos. Verba que não tem natureza tributária. Precedentes do STF (HC 72.271) e desta 2ª CCR 
(Processo 1.15.002.000256/2008-84, Voto 0142/2010). Fato que pode ser apurado na esfera cível para fins de satisfação do crédito. 
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. 

 
666. Processo : 1.28.000.000741.2013.87 Voto: 9989/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de informação. Omissão no fornecimento de dados ao Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS 

praticada por ex-Prefeito do Município de Jardim de Angicos/RN, referente ao ano de 2009. Nos termos da Nota Técnica 
013/2005, do Departamento de Economia do Ministério da Saúde, o descumprimento de obrigações acessórias, ainda que previstas 
em lei, não constitui omissão no dever de prestar contas, tendo em vista que o não envio dos dados ao SIOPS não implicará sequer 
na suspensão das transferências de recursos da União para o Município. Precedentes da 2ª CCR (Procedimento 
1.19.000.000669/2009-11, Voto 1361/2009, Rel. Wagner Gonçalves; Procedimento 1.19.000.000135/2013-71, Voto 2581/2013, 
Rel. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho). Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso 
IV). Homologação. 

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

 
667. Processo : 1.17.000.001932/2013-40 Voto: 9951/2013 Origem: PRR2 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Denúncia apócrifa que noticia supostas irregularidades na conduta de Juíza do Trabalho e de interventor nomeado 

em processo no qual foi determinado o bloqueio das contas de sindicato, cujos valores são levantados com alvarás assinados pela 
mesma Magistrada que determinou a intervenção. Noticia ainda o descumprimento do artigo 589, inciso II, alínea “e”, da CLT, que 
estabelece a destinação de 10% (dez por cento) do produto da arrecadação sindical dos trabalhadores para a “Conta Especial 
Emprego e Salário”, para custeio do Seguro Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de 
educação profissional e tecnológico e de desenvolvimento econômico. Não constatação de conduta penalmente típica por parte dos 
investigados. 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. 

 
668. Processo : 1.29.004.001177/2013-42 Voto: 10014/2013 Origem: PRM/PASSO FUNDO-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 5 (cinco) saques indevidos de 

benefício previdenciário. Considerando que desde a data do último saque indevido, ocorrido no mês de janeiro de 1994, 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. 

 
669. Processo : 1.15.003.000129/2013-32 Voto: 9941/2013 Origem: PRM/CRATEÚS-CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Emprego irregular de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 

FUNDEF (CP, artigo 315) e contratações diretas, sem licitação (Lei 8.666/93, artigo 89), por parte de Secretário Municipal de 
Educação e então gestor do FUNDEF. Fatos ocorridos em 1998. Considerando que desde a data dos fatos 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. Arquivamento homologado pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. Arquivamento na esfera penal. 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. 

 
670. Processo : 1.22.002.000243/2013-38 Voto: 9954/2013 Origem: PRM-UBERABA/MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 34). Pesca embarcada em local proibido. Existência de 

Inquérito Policial em curso (00158/2013) que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Oswaldo 
José Barbosa Silva. 
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671. Processo : 1.36.000.001093/2013-12 Voto: 9955/2013 Origem: PR/TO 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato autuada a partir de cópia do Ofício 274/2013 da Promotoria de Justiça da Saúde Pública, do Ministério Público 

Estadual, que encaminhou cópia das Notícias de Fato 2013/20770 e 2013/20768, para fins de instrução do Inquérito Civil Público 
1.36.000.000907/2013-93, em trâmite na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Suposto crime de tráfico de influência na 
marcação de cirurgias e outros procedimentos no Hospital Geral de Palmas (CP, artigo 332). Competência da Justiça Estadual. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Considerando que os fatos já são objeto de apuração pelo MPE (Notícias de Fato 2013/20770 e 2013/20768, cujas cópias deram 
origem aos presentes autos), desnecessário o encaminhamento dos presentes autos ao Parquet estadual. Arquivamento. Revisão 
(LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
672. Processo : 1.24.000.000256.2009.76 Voto: 9945/2013 Origem: PR/PB 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, artigo 1º). Parcelamento dos débitos 

tributários (Procedimento Administrativo Fiscal 14751.002.612/2008-14 – Representação Fiscal Para Fins Penais 
14751.002.703/2008-50). Pagamento integral. Extinção da punibilidade (Lei 11.941/2009). 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. 

 
673. Processo : 1.15.003.000249/2012-59 Voto: 9940/2013 Origem: PRM/SOBRAL-CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Possível prática de crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A), por ex-Gestor de 

Câmara Municipal. Considerando que desde a data do fato, ocorrido em 2000, 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 homologado pela 5ª CCR no 
âmbito de suas atribuições. Arquivamento na esfera penal. 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. 

 
674. Processo : 1.29.004.001119.2013.19 Voto: 10016/2013 Origem: PRM/PASSO FUNDO-RS 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Saque indevido de benefício previdenciário 

referente ao mês do óbito da segurada, falecida em 28 de janeiro de 2013. O suposto recebimento indevido deu-se apenas em 
relação aos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2013, e não à integralidade do mês em questão. Em casos dessa natureza, este Colegiado 
vem entendendo no sentido da atipicidade da conduta por evidente ausência de dolo, pois “o falecimento de qualquer pessoa exige 
a realização de despesas com o funeral, bem como a quitação de dívidas, por mínimas que sejam, deixadas pelo de cujus, 
especialmente quando humilde a sua origem” (Voto 2199/2013, relatado pelo Subprocurador-Geral da República José Bonifácio 
Borges de Andrada). 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. 

 
675. Processo : 1.27.000.001868/2013-51 Voto: 9957/2013 Origem: PR/PI 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 5 (cinco) saques indevidos de 

benefício previdenciário. Considerando que desde a data do último saque indevido, ocorrido em 19.11.2001, 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. 

 
676. Processo : 1.15.003.000266/2012-96 Voto: 9939/2013 Origem: PRM/SOBRAL-CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Possível prática de crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A), por ex-Gestor do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF no Município de Marco/CE. Considerando que 
desde a data do fato, ocorrido em 1997, 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 homologado pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. Arquivamento 
na esfera penal. 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. 

 
677. Processo : 1.25.001.000357/2013-86 Voto: 10013/2013 Origem: PRM/CAMPO MOURÃO/PR 
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 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de contrabando (CP, artigo 334, §1º, “b”). Transporte de 430.500 (quatrocentos e trinta mil e 

quinhentos) maços de cigarros estrangeiros, sem qualquer autorização das autoridades competentes brasileiras. Ilusão de R$ 
1.161.908,48 (um milhão, cento e sessenta e um mil, novecentos e oito reais e quarenta e oito centavos) pela entrada clandestina de 
tais produtos no país. Existência de Inquérito Policial em curso (5000727-84.2013.404.7010) 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. 

 
678. Processo : 1.14.007.000096/2013-28 Voto: 9972/2013 Origem: PR/BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (DL 201/67, artigo 1º, inciso III). Desvio de finalidade 

na aplicação de recursos do FUNDEF pelo Município de Itambé, no exercício de 2001. Considerando o transcurso de mais de 08 
(oito) anos da data do fato não há como deixar de reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso IV). Arquivamento homologado pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. 
Arquivamento na esfera penal. 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. 

 
679. Processo : 1.20.000.000434/2009-16 Voto: 9938/2013 Origem: PRM/CÁCERES-MT 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de ex-Prefeito (Decreto-lei 201/67, artigo 1º, inciso VII). Não prestação 

de contas de convênio celebrado em 2000, com vigência até 21.12.2002, referente ao Programa de Garantia de Renda Mínima 
(PGRM). Considerando que desde a data dos fatos já transcorreram mais de 8 (oito) anos, não há como deixar de reconhecer a 
extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Arquivamento homologado pela 5ª 
CCR no âmbito de suas atribuições. Arquivamento na esfera penal. 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. 

 
680. Processo : 1.35.000.001261/2013-07 Voto: 10011/2013 Origem: PR/SE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Representação. Suposta prática do crime de difamação (CP, artigo 139) ou do crime de denunciação caluniosa 

(CP, 339). Repetidas representações criminais, por razões aparentemente eleitoreiras, contra o Conselho de Enfermagem de 
Sergipe – COREN/SE. Evidente conexão entre o fato noticiado e outros fatos já objeto de procedimentos administrativos 
instaurados no âmbito da Procuradoria da República em Sergipe. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). O 
Procurador da República oficiante encaminhou cópia da representação e da presente promoção de arquivamento aos Procuradores 
da República que têm procedimentos investigando fatos relativos ao COREN/SE. 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. 

 
681. Processo : 1.14.003.000048/2013-70 Voto: 9956/2013 Origem: PRM-BARREIRAS/BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de crime de responsabilidade (DL 201/67, artigo 1º) atribuída a ex-prefeito. 

Execução de acórdão do TCU condenando-o a devolver mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Justificativa de que, quando 
assumiu a prefeitura, não sabia que finalidade dar ao dinheiro existente na conta específica, pois desconhecia sua origem. Após 
descobrir que se tratava de recursos para aplicação em creches, solicitou autorização para usá-lo em determinada creche, mas, não 
obtendo resposta, devolveu todo o montante. Inexistência de elementos mínimos que indiquem a existência de dolo. Ademais, há 
de se considerar prescrita possível conduta delituosa, vez que a prestação de contas deveria ter sido apresentada até 1º de março de 
2005 (CP, artigo 109, inciso IV). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
682. Processo : 1.35.000.001771.2013.76 Voto: 10062/2013 Origem: PR/SE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, artigo 171), consistente no recebimento indevido de bolsa integral do Programa 

Universidade Para Todos – PROUNI, por estudante da Universidade Tiradentes – UNIT, uma vez não atendido o requisito de 
renda per capta inferior a 1 (um) salário mínimo. Requisição de instauração de Inquérito Policial à Delegacia de Polícia Federal 
em Sergipe (“Ofício GAB/PRR/GGM nº 789/13, de 26/11/13”). Aplicação do Princípio 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. 

 
683. Processo : 1.15.000.000491/2009-57 Voto: 10061/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A), 

de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) e contra a ordem tributária (Lei 8.137//1990, artigo 1º) 
imputados ao ex-Gestor da Câmara Municipal do Município de Caucaia/CE. Representação Fiscal Para Fins Penais 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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10380.001653/2009-89 e 10380.001654/2009-23 (DEBECAD's 37.043.927-9; 37.043.924-4; e 37.043.392-52; 
37.043.926-0; e 37.043.931-7). Diligências à Receita Federal do Brasil. Créditos tributários com exigibilidade suspensa, 
em razão de adesão pelo Município ao Parcelamento Especial regido pela Lei 12.810/2013. Parcelamento que se 
equipara ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas. 
Ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de recurso do 
Fundo de Participação dos Municípios, para sua quitação. Arquivamento. Revisão. Homologação do arquivamento (LC 
75/93, artigo 62, inciso IV). 

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

 
684. Processo : 1.26.005.000137.2013.85 Voto: 10079/2013 Origem: PRM/GARANHUNS/PE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Supostos crimes de corrupção ativa (CP, artigo 333) e de uso de documento falso (CP, artigo 304). 

Existência do Inquérito Policial 0000608-79.2013.405.8305, a apurar o delito de corrupção ativa. Requisição à Delegacia de 
Polícia Federal em Garanhuns/PE para inclusão de apuração do delito de uso de documento falso, no bojo do citado IPL, haja vista 
a conexão entre os fatos investigados. Aplicação do Princípio 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. 

 
685. Processo : 1.34.014.000413.2013.24 Voto: 10053/2013 Origem: PRM/S. JOSÉ DOS CAMPOS/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de extração irregular de areia (Lei 8.176, artigo 2º). Ofício 2593/13 – GAEMA Núcleo Paraíba do 

Sul que foi encaminhado pelo Ministério Público Estadual em São José dos Campos/SP, contendo cópia de Relatório de Vistoria 
(Parecer 094/2011-DIFIS/DNPM/SP-RBC), exarado quando da realização de Campanha de Fiscalização em empresa privada, no 
Município de Caçapava/SP, entre os dia 6 e 10 de junho de 2011, em conjunto com o Departamento Nacional de Produção Mineral 
– DNMP e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em São Paulo. Existência da Ação Penal 0002297-
47.2008.4.03.6121, a tratar dos mesmos fatos. Aplicação do princípio 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. 

 
686. Processo : 1.15.002.000661.2013.60 Voto: 10051/2013 Origem: PRM/JUAZ. NORTE/IGUATU/CE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A). Representação encaminhada pelo 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Muncipal do Estado do Ceará contra Gestor do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da educação – FUNDEB do Município de Lavras de 
Mangabeira/CE, tendo em vista o Acórdão 1.019/2013, que analisou a prestação de Contas de Gestão 7060/2011, relativa ao 
exercício de 2010. Existência da Notícia de Fato 1.15.002.000397/2013-64, que trata dos mesmos fatos. Aplicação do Princípio 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. 

 
687. Processo : 1.25.000.001234/2013-72 Voto: 10015/2013 Origem: PR/PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Representação por possível prática de crime financeiro. A noticiante celebrou contrato de promessa de 

compra e venda com sociedade empresária imobiliária. Em razão do inadimplemento da empresa, a obra, cujos direitos creditórios 
foram cedidos, pela via fiduciária, a instituição financeira que se encontra sob intervenção do Banco Central do Brasil, encontra-se 
suspensa. Suposta fraude contra credores não configurada. Inexistência de indícios de materialidade delitiva justificadores do 
prosseguimento das investigações. Mero ilícito civil. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligência. 
Enunciado 46 desta 2ª CCR. Devidamente cientificada da promoção de arquivamento, a representante não apresentou recurso nem 
documentos. 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. 

 
688. Processo : 1.05.000.000133/2005-67 Voto: 10335/2013 Origem: PRM/SALGUEIRO/OURICURI/PE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A), 

atribuída a ex-prefeito do Município de Belém do São Francisco/PE. Diligências à Receita Federal do Brasil. Crédito tributário 
com exigibilidade suspensa, em razão de adesão pelo Município ao Parcelamento Especial regido pela Lei 11.960/2009. 
Parcelamento equiparável ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas. 
Ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de recurso do Fundo de 
Participação dos Municípios, para sua quitação. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
689. Processo : 1.29.011.000210.2013.28 Voto: 10337/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA/RS 
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 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. Informação por Agente de Polícia Federal. No dia em que cumprido mandado de busca e apreensão em residência, 

a filha do proprietário teria escondido 3 (três) cartões de beneficiário do INSS. Fatos que são objeto de investigação mais ampla no 
curso do IPL nº 125/12, em que já há fortes indícios que apontam para esquema criminoso por meio do qual uruguaios declaravam 
falsamente residir no Brasil com o intuito de receber benefícios da Previdência Social. 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. 

 
690. Processo : 1.20.000.000579/2013-95 Voto: 10093/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto desvio de recursos do Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM. 

Recursos liberados em duas etapas: a primeira em 12.2.1971 e a última, em 3.9.1976. Promoção de arquivamento 
fundada na prescrição da pretensão punitiva estatal, seja pelo crime de estelionato (CP, artigo 171, §3º) ou pelo crime 
contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, artigo 2º). Artigo 109, inciso I, do Código Penal. 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. 

 
691. Processo : 1.25.002.000184/2007-48 Voto: 9928/2013 Origem: PRM/CASCAVEL-PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. 1) Supostas irregularidades na permanência de estrangeiro no Brasil. Diligências 

que confirmaram a regular situação do investigado, que possui visto de residência permanente e Carteira de Identidade 
de Estrangeiro – CIE com prazo de validade indeterminada, em razão de sua idade (superior a 60 anos), o que lhe 
desobriga de renovações. 2) Possível crime de uso de documento falso (CP, artigo 297 c/c 304). Existência de inquérito 
policial em curso que apura os mesmos fatos. Aplicação do Princípio do ne bis in idem. 3) Aquisição de terra de área 
superior a 50 (cinquenta) módulos de exploração indefinida, sem a devida autorização do Conselho de Segurança 
Nacional, mediante a cessão de direitos sucessórios. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva 
justificadores do prosseguimento das investigações. 4) 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. 

 
692. Processo : 1.04.004.000347/2010-06 Voto: 10285/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Notícia de Fato. 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, para a construção de Centro de Educação 
Infantil. Prestação de contas regularmente apresentada. Inexistência de elementos mínimos que apontem para a malversação de 
verbas públicas. Ausência de indícios de crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67). Possibilidade de desarquivamento 
no caso de novas provas (CPP, artigo 18). 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. 

 
693. Processo : 1.28.000.000217/2011-44 Voto: 10286/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Possível malversação de verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre a União 

(Ministério dos Esportes) e município. Irregularidades constatadas que têm natureza formal, incapazes de configurar ilícitos. 
Evidente ausência de dolo. Adoção de medidas visando o ressarcimento de pequena parte dos valores recebidos. Execução do 
objeto do convênio e alcance do objetivo proposto. Homologação do arquivamento pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. 
Ausência de indícios de crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67). Arquivamento na esfera criminal. Revisão (LC 
75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
694. Processo : 1.34.007.000112/2013-90 Voto: 10298/2013 Origem: PRM/MARÍLIA-SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Denúncia digital anônima. Supostas irregularidades envolvendo verbas destinadas ao Sistema Único 

de Saúde – SUS, consistente no fornecimento de notas fiscais “frias” por sociedade empresária. Diligências. Informação da Receita 
Federal de que não existe procedimento fiscal em desfavor do contribuinte e, ainda, que, de acordo com a receita bruta apresentada 
pela empresa investigada e as notas fiscais por ela emitidas para prefeituras, o valor denunciado não apresenta consistência. 
Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das investigações. Arquivamento 
homologado pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. Revisão de arquivamento na esfera criminal (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. 

 
695. Processo : 1.30.001.002939/2013-37 Voto: 10293/2013 Origem: PR/RJ 
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 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Possíveis crimes de falsa perícia (CP, artigo 342) e de patrocínio infiel (CP, artigo 355). Supostas 

irregularidades no trâmite de processo, consistente em fraude na elaboração de perícia técnica e em celebração de acordo no qual a 
Caixa Econômica Federal teria de pagar elevada soma à parte autora. Considerando que desde a data da audiência de conciliação, 
ocorrida no dia 16.5.2001, já transcorreram mais de 8 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 2 e 
menor que 4 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. 

 
696. Processo : 1.35.000.001099/2012-38 Voto: 10292/2013 Origem: PR/SE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de cópia de sentença prolatada nos autos de processo que tramitou na Justiça Federal, na 

qual teriam sido imputados fatos ofensivos à reputação de servidoras públicas federais. Suposta prática de crimes contra a honra 
(CP, artigos 138 e 139). Delitos que somente se processam mediante queixa ou representação do ofendido. Fatos ocorridos em 
junho de 2012. Ausência de representação das servidoras ofendidas. Decadência. Extinção da punibilidade (CP, artigo 107, inciso 
IV). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
697. Processo : 1.00.000.006169/2010-06 Voto: 10280/2013 Origem: PRR3 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Representação. Notícia crime de prevaricação (CP, artigo 319) atribuído a Procurador da República supostamente perpetrado em 

processo administrativo vinculado à 5ª CCR, ao declinar de suas atribuições ao Ministério Público Estadual. Ausência de elemento 
normativo do tipo. Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligência para cumprimento 
do Enunciado 46 deste Colegiado. Endereço informado pelo representante que segundo os Correios não existe. Pesquisa realizada 
pela ASSPA da Unidade identificou outros doze brasileiros com o mesmo nome do representante, sendo que nenhum deles possui 
domicílio fiscal no estado onde possivelmente teria sido praticado o crime. Homologação. 

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

 
698. Processo : 1.14.000.000293/2003-35 Voto: 10282/2013 Origem: PRM – BARREIRAS/BA 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Crime de falsidade ideológica (CP, artigo 299). Supostas anotações inverídicas em prontuários médicos e 

Autorizações de Internação Hospitalar – AIHs de hospital municipal. Fatos ocorridos até março/2000. Extinção de punibilidade 
(CP, artigo 107, inciso IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso III). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, 
artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
699. Processo : 1.11.000.000768/2012-96 Voto: 10426/2013 Origem: PR/AL 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Ocupação irregular de faixa de domínio da União. Ação de reintegração de posse proposta pela União 

(Procuradoria Federal de Alagoas), com pedido de liminar deferido pelo Juízo Federal. Adoção de providências pela União, 
inclusive com a judicialização do problema. Exaurimento do objeto do presente Inquérito Civil Público. 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. 

 
700. Processo : 1.12.000.000304/2013-23 Voto: 10425/2013 Origem: PR/AP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de falso testemunho (CP, artigo 342) em processo trabalhista. Diligências. 

Ao ouvir o investigado, o Procurador da República oficiante constatou que o conflito nas declarações prestadas perante a Justiça do 
Trabalho foram ocasionados pelo baixo grau de instrução da testemunha e do nervosismo dela no momento em que fora ouvida. 
Ausência de dolo na conduta do agente. 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. 

 
701. Processo : 1.25.012.000203/2013-65 Voto: 10424/2013 Origem: PRM-GUAÍRA/PR 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposta prática de crime de estelionato tentado contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º c/c o artigo 14, inciso II). 

Suposto ajuizamento indevido de ação para obtenção de aposentadoria rural por idade, que restou indeferido. Não constatação de 
má-fé na conduta da autora, vez que a improcedência da demanda se deu porque, após análise do conjunto probatório, não ocorreu 
uma convicção plena de que houve o exercício da atividade rural, em regime de economia familiar, em todo o período 
correspondente à carência. 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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702. Processo : 1.28.000.000287/2007-16 Voto: 10283/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de informação. Pedido de cooperação jurídica internacional proveniente do Ministério Público da Holanda. Informações 

sobre transações financeiras, realização de bloqueio de ativos e pesquisas cadastrais, com o objetivo de instruir procedimento em 
curso naquele país, onde se apura a atuação de organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes e à 
lavagem de dinheiro. Objeto da cooperação jurídica internacional alcançado. Autos judiciais remetidos à Holanda. Arquivamento 
já homologado por este Colegiado. Novo requerimento para que seja afastada a indisponibilidade de apartamento, tendo em vista a 
informação de que referido bem pertence a terceiro não ao investigado no procedimento investigatório holandês. Necessidade de 
nova ação judicial, já proposta. Feito desprovido de objeto. Novo 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. 

 
703. Processo : 1.33.000.001307.2013.54 Voto: 10428/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de informação. Possível crime de falso testemunho (CP, artigo 342) em processo trabalhista. Testemunha que foi clara em 

ressaltar em seu depoimento que tudo o que disse foi “ao que sabe”. Depoimento não considerado pelo magistrado trabalhista na 
sentença. Ausência de potencialidade ofensiva das declarações tidas por inidôneas. Inexistência de dolo do agente. Atipicidade da 
conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
704. Processo : 1.33.009.000067/2012-18 Voto: 10434/2013 Origem: PRM-CAÇADOR/SC 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 3º). Habilitação, por ex-companheira 

do falecido, ao benefício de pensão por morte. Diligências. Informação do INSS de que o requerimento para a concessão da pensão 
foi instruído com toda a documentação necessária e contemporânea à época do passamento do beneficiário/instituidor. Ausência de 
indício de fraude. 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. 

 
705. Processo : 1.34.035.000012/2013-26 Voto: 10432/2013 Origem: PRM-BARRETOS/SP 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Suposto crime de contrabando (CP, artigo 334). Apreensão de 480 maços de cigarros de origem estrangeira 

sem documentação que comprove a regular importação. Os mesmos fatos já foram objeto de investigação no âmbito do MPF 
(Procedimento 1.34.010.000908/2010-41), no qual já houve oferecimento de denúncia. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
706. Processo : 1.17.000.000325/2013-62 Voto: 10427/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Apuração de atraso na conclusão de Procedimento de 

Instrução Preliminar, da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, relacionado a suposto desrespeito ao direito de 
atendimento preferencial de condutor idoso em rodovia federal. Diligências. Justificado o atraso no andamento da instrução 
preliminar em razão da existência de outros procedimentos disciplinares mais urgentes (envolvendo faltas funcionais graves, 
passíveis de demissão) e reduzido número de servidores. Não visualização de medidas corretivas ou de responsabilização a serem 
tomadas. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

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

 
707. Processo : 1.00.000.013816/2013-71 Voto: 9953/2013 Origem: PRM-UBERABA/MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Relatório de inspeções ordinárias realizadas nas Delegacias 

de Polícia Federal de Uberaba e Governador Valadares, e nas dependências das Delegacias de Polícia Rodoviária Federal de 
Uberaba, Teófilo Otoni e Frutal, todas no Estado de Minas Gerais, remetidos para ciência do Colegiado. O Grupo de Controle 
Externo da Atividade Policial – GCEAP concluiu que as delegacias inspecionadas apresentam funcionamento adequado, não se 
verificando reparos significativos a serem feitos na condução dos trabalhos desenvolvidos nas respectivas unidades policiais. 
Expediente administrativo que cumpriu o seu objeto. Ciência do Colegiado. Homologação do arquivamento. 

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

 
708. Processo : 1.00.000.014363/2013-08 Voto: 9375/2013 Origem: PR/MG 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Controle externo da atividade policial. Relatório de Inspeção Ordinária nas dependências da 
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Delegacia de Polícia Federal de Divinópolis/MG, para ciência. Conclusão de que a referida unidade, além de possuir instalações 
adequadas, apresenta número de servidores compatível com o serviço, tendo regular funcionamento. Informação no sentido de que 
não se verificaram reparos significativos a serem feitos na condução dos trabalhos desenvolvidos na unidade policial, salvo a 
necessidade de se impor maior celeridade nas medidas adotadas em relação às notícias crimes, bem como a realização de 
diligências precedidas da regular instauração de inquérito policial, e esclarecimentos acerca da localização de IPL tombado na 
Justiça Federal. Expediente administrativo que cumpriu o seu objeto. Ciência do Colegiado. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, 
artigo 62, inciso IV). 

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

 
709. Processo : 1.18.000.001780/2011-86 Voto: 9303/2013 Origem: PR/GO 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Controle Externo da Atividade Policial. Acompanhamento da concretização das recomendações apresentadas 

à Polícia Federal para melhor eficiência de suas atividades. Diligências. Tais recomendações foram acatadas e têm sido 
satisfatoriamente cumpridas. Atendimento da finalidade motivadora da instauração 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. 

 
710. Processo : 1.26.000.000210/2013-69 Voto: 9529/2013 Origem: PR/PE 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Controle Externo da Atividade Policial. Elaboração e aprovação do Regimento Interno do GCEAP/PE. 

Cumprimento da Meta 10 (“Normas internas de regulação: os GCEAP deverão aprovar Regimentos Internos e Normas Internas”), 
do II Encontro Temático Nacional sobre o Controle Externo da Atividade Policial, realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2012. 
Atendida a finalidade que motivou a instauração do presente procedimento (cumprimento da Meta 10). 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. 

 
711. Processo : 1.33.005.000182/2013-03 Voto: 9519/2013 Origem: PRM/JOINVILLE-SC 
 Relator : Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
 Ementa : Peças de Informação. Controle Externo da Atividade Policial. Possível desídia por parte de Policial Rodoviário Federal que teria 

deixado de confeccionar Boletim de Ocorrência referente a acidente de trânsito. Diligências. Não constatação de irregularidades 
perpetradas pelo agente público, vez que o registro do acidente foi devidamente efetivado. 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. 

 
Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 
712. Processo : 0006725-13.2013.4.03.6181 Voto: 10599/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). MPF: ARQUIVAMENTO 

DO FEITO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC.IV). 
POTENCIALIDADE LESIVA DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas para apurar a possível ocorrência do crime de falso testemunho (CP, art. 342) nos 
autos de reclamatória trabalhista. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito aduzindo que o Juízo noticiante desprezou o 
depoimento da testemunha, de tal modo que este não teria se revestido de potencialidade lesiva. 
3. O Juízo da 1ª Vara Federal Criminal, do Júri e das Execuções Penais de São Paulo, por sua vez, rejeitou o pedido e 
determinou a remessa dos autos a este Colegiado ressaltando que o crime em tela é formal e se consuma com a declaração 
inidônea. 
4. O crime de falso testemunho, tipificado no art. 342 do Código Penal, é de natureza formal, e o só fato de o Juízo haver 
desprezado o depoimento em sentença não afasta a tipicidade da conduta. 
5. A potencialidade lesiva está verificada na situação descrita nos autos, uma vez que o investigado fez afirmação sobre fato 
juridicamente relevante, e, apesar de não utilizado pelo magistrado em sua decisão de mérito, seu testemunho possuía aptidão 
para influir no deslinde do processo. 
6. A oitiva da testemunha investigada revelou-se discrepante da versão declinada pelo próprio reclamante, apresentando indícios 
da ocorrência do crime de falso testemunho. Desse modo, é forçoso concluir que as supostas declarações falsas somente não 
influenciaram o julgamento da lide porque o juiz contrastou o depoimento do investigado com os demais elementos de prova 
colhidos nos autos da reclamatória trabalhista. 
7. 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 
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Barbosa Silva. 
 
713. Processo : 0002112-66.2013.4.03.6110 Voto: 10591/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, IV). MPF: 

ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: INDEFERIMENTO (CPP, ART. 28). USO DE DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS POSSIVELMENTE FALSOS EM 
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA VISANDO A REDUZIR O VALOR DO 
TRIBUTO DEVIDO. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE FRAUDE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas para apurar possível crime de sonegação fiscal tendo em vista que o 
investigado teria apresentado na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2003 
recibos supostamente falsos para comprovar despesas médicas e odontológicas com vistas a reduzir o valor devido 
pelo tributo. 
2. A instauração do procedimento administrativo em epígrafe deu-se a partir da remessa de cópia da sentença proferida 
nos autos da ação ordinária nº 0003847-38.2012.4.03.6315, que julgou improcedente a pretensão ao autor, ora 
investigado, de declarar a inexistência de débito fiscal por entender indevido o lançamento realizado pela Receita 
Federal do Brasil nos autos do processo administrativo nº 15922.000252/2009-51, no qual verificadas as 
irregularidades em tela. 
3. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito considerando que não há indício razoável de 
fraude ou falsidade e que houve apenas o exercício regular do direito de ação. 
4. Discordância do Juízo Federal, que vislumbrou indícios razoáveis de fraude ou falsidade para a supressão de tributo. 
5. Há diversas inconsistências nos documentos apresentados pelo investigado, cabendo destacar o não preenchimento 
dos requisitos legais e a expressividade dos valores declarados a título de despesas médicas e odontológicas, todas em 
nome do contribuinte e com a mesma data. Existem, assim, indícios razoáveis da falsidade dos documentos com o fim 
de reduzir o valor devido a título de imposto de renda referente ao exercício de 2003, de modo que o arquivamento se 
mostra prematuro. 
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
714. Processo : 0004846-68.2013.4.03.6181 Voto: 10664/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CP, ART. 299. MPF: PEDIDO DE 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C A LC, ART. 62, IV). CRIME QUE SE 
CONSUMA INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do crime previsto no art. 299 do Código Penal, mediante a 
declaração falsa de vínculo empregatício perante Conselho Regional de Educação Física. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a conduta é atípica, uma vez que “o 
delito previsto no art. 299 do Código Penal não se caracteriza quando o documento inautêntico está sujeito à verificação 
posterior”. 
3. O Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo discordou do entendimento ministerial, realçando a natureza formal do 
crime de falso. 
4. Com efeito, o crime de falsidade ideológica consuma-se com a simples potencialidade do dano visado pelo agente, não se 
exigindo, portanto, para sua configuração a efetiva ocorrência de prejuízo. 
5. Os crimes de falsificação e uso de documento falso são crimes formais, logo independem da efetiva ocorrência da obtenção de 
proveito ou da produção do dano advindo da falsificação e/ou de seu uso para sua configuração, consumando-se no momento e 
lugar em que o agente efetivamente utiliza o documento, consciente da falsidade. Desse modo, caracterizada a sua natureza 
formal e dispensado o efetivo prejuízo, o delito de falso consuma-se, tão somente, com a inserção do falso no documento. 
Precedentes do STJ: HC nº 162.418/DF; RHC nº 19.201/RS. 
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. 

 
715. Processo : 0001186-22.2013.4.01.3821 Voto: 10666/2013 Origem: JF-MURIAÉ/MG 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE PATROCÍNIO SIMULTÂNEO OU TERGIVERSAÇÃO. CP, ART. 355, 

PARÁGRAFO ÚNICO. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C 
LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PATROCÍNIO DE DEFESAS 
ANTAGÔNICAS NO MESMO PROCESSO. EXISTÊNCIA NO APURATÓRIO, CONTUDO, DE INDÍCIOS DE OUTRAS 
INFRAÇÕES PENAIS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
QUANTO A SUPOSTO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO E FRAUDES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado partir de notícia-crime contida em ofício do Juízo da Vara do Trabalho de 
Muriaé/MG, por meio da qual é comunicada possível prática do crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação, descrito no art. 
355, parágrafo único, do Código Penal, por advogado nos autos de ação trabalhista. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento dos autos por considerar que a conduta do investigado é atípica, 
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pois os serviços por ele prestados à reclamada seriam de natureza contábil, além do que, em razão da homologação do acordo 
entre as partes na ação trabalhista, não haveria interesses antagônicos no referido feito, circunstância que constitui elementar do 
tipo. 
3. O Juízo Federal da Subseção Judiciária de Muriaé/MG, ao discordar do representante do Parquet, consignou que o investigado 
prestava serviços contábeis à sociedade reclamada ao tempo em que ajuizou a ação trabalhista contra essa mesma empresa, 
havendo fortes indícios da prática do crime de patrocínio simultâneo (CP, art. 355, parágrafo único), que é formal e não exige a 
efetiva ocorrência do prejuízo. 
4. O crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação implica que o advogado ou procurador judicial defenda na mesma causa, 
simultaneamente ou sucessivamente, as partes contrárias. O delito tem como elementos caracterizadores o advogado o 
procurador patrocinar, com ou sem instrumento procuratório, interesses de partes antagônicas numa mesma causa, numa mesma 
relação jurídica controvertida. 
5. No caso, o investigado é advogado e, de acordo com o que se colhe nos autos, exerce concomitantemente a profissão de 
contador e já prestou serviços tanto para o espólio do reclamante quanto para a empresa reclamada. Contudo, os serviços por ele 
prestados à empresa são de natureza contábil, não havendo notícia da prática de qualquer ato judicial que caracterizasse a defesa 
simultânea de partes antagônicas. 
6. Observa-se, por outro lado, a existência de indícios da prática do crime de falso testemunho e de fraudes fiscais e 
previdenciárias por parte do advogado, do sócio da empresa reclamada e da inventariante do espólio do reclamante que merecem 
ser melhor apurados, mesmo porque não foram objeto da promoção de arquivamento. 
7. Insistência no arquivamento quanto ao crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação. Designação de outro Membro do 
MPF para prosseguir na persecução penal no tocante à eventual crime de falso testemunho e possível prática de fraudes fiscais e 
previdenciárias. 

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

 
716. Processo : 0003957-58.2011.4.05.8500 (0289/2011) Voto: 10667/2013 Origem: JF/SE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE TORTURA E DE ABUSO DE AUTORIDADE COMETIDOS EM FACE 

DOS PRESOS DA “OPERAÇÃO ARREMATE”. MPF: APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO PADRÃO ADMITIDO PELA 
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C 
LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS COM O PROPÓSITO DE CAUSAR 
SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL, PRÓPRIO DO CRIME DE TORTURA. SUPOSTO TRATAMENTO DEGRADANTE 
DISPENSADO AOS CUSTODIADOS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir de requisição do Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, 
objetivando apurar a prática dos crimes de tortura e de abuso de autoridade, supostamente ocorridos no interior do COMPAJAF – 
Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho, contra presos da “Operação Arremate” realizada pela Polícia Federal em 
maio de 2011. 
2. A requisição judicial foi motivada pelos depoimentos prestados por alguns dos presos da referida operação policial em 
audiências realizadas pelo Juízo de primeiro grau, nas quais foi narrada a irresignação com o tratamento dispensado no 
COMPAJAF quando da custódia naquela unidade prisional, o que, segundo os depoentes, configurou violação à dignidade da 
pessoa humana. O Juízo de origem encaminhou, além de outros documentos, cópia dos termos de declarações prestadas pelos 
presos em audiência. 
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que o tratamento dispensado aos presos 
resulta apenas da aplicação de procedimento padrão admitido pela Lei de Execução Penal, não havendo que falar, pois, em crime 
de tortura e abuso de autoridade por parte dos agentes carcerários daquela unidade prisional. 
4. O Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe discordou do entendimento do Parquet, destacando excertos de 
depoimentos prestados por alguns dos custodiados que, a seu ver, constituem indícios da prática de tortura. Segundo tais relatos, 
transcritos pelo magistrado, os presos foram submetidos a supostos “procedimentos de revista degradantes, que lhes causaram 
intensos sofrimentos físicos e psicológicos, sob a justificativa de que seriam medidas preventivas, situação que demanda apuração 
rigorosa por parte do Poder Público”. 
5. O arquivamento do inquérito policial exige a demonstração extreme de dúvidas, primo oculi, de que não há crime, o que, 
saliente-se, não é possível afirmar na espécie pelo acervo probatório que guarnece o feito. 
6. A assertiva de que o tratamento dispensado aos presos custodiados no Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho 
resulta da aplicação de procedimento padrão não justifica o arquivamento prematuro do inquérito. Ainda não restou claro se o 
sofrimento físico ou mental causado nos presos tinha por fim o castigo desarrazoado, o exercício de sadismo ou qualquer outro 
motivo desprezível, que pode caracterizar o crime de tortura por pessoas que exercem guarda ou autoridade sobre outras. 
7. No presente caso, os presos teriam sido submetidos a procedimentos de revista degradantes, que causaram intenso sofrimento 
físico e psicológico. Do mesmo modo, o uso desnecessário de algemas e de cães, assim como o ato de obrigar os presos a se 
despirem na frente de várias pessoas revelam condutas que representam grave afronta à dignidade da pessoa humana, 
especialmente se verificado que não houve qualquer resistência ao cumprimento dos mandados de prisão. 
8. Há que se esclarecer ainda excertos dos depoimentos dos presos referentes às palavras utilizadas pelos agentes penitenciários no 
momento em que os custodiados foram recepcionados (“cabeça baixa, não olhem para o lado e não falem nada; vocês estão na casa 
da galega, vocês vão pedir para irem ao inferno”), que equivalem a ameaças de que algo muito grave poderia acontecer dentro do 
presídio. 
9. Tal o contexto, as condutas verificadas nos autos trazem indicativos de que o caso sob apuração possa subsumir-se no delito do 
art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455/97, o que não exclui a possibilidade de outra definição do fato se verificado, depois de realizada mais 
aprofundada cognição probatória, serem outras as circunstâncias delitivas. 
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10. 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. 
 
717. Processo : 2009.51.01.807960-0 (0276/2009) Voto: 10663/2013 Origem: JF/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE PECULATO E/OU EMPREGO IRREGULAR DE RECURSOS 

PÚBLICOS FEDERAIS ORIUNDOS DE CONVÊNIO. CP, ARTS. 312, § 1º, E 315. MPF: ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
MALVERSAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. OBJETO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
APROVADA. IRREGULARIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA JUSTIFICADAS. HIPÓTESE DE INSISTÊNCIA 
NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos nos arts. 312, § 1º, e 315 do Código 
Penal, em decorrência de irregularidades apontadas em relatório de fiscalização da Controladoria-Geral da União, consistentes na 
ocorrência de aplicações financeiras inadequadas e utilização indevida de recursos oriundos de convênio celebrado entre o 
Ministério da Saúde e o município de Paracambi/RJ. 
2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito, ressaltando que não houve malversação de recursos 
públicos ou prejuízo ao erário. Consignou que o o objeto do convênio foi devidamente cumprido, com a consequente aprovação da 
prestação de contas. 
3. O Juízo da 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de arquivamento, determinando a remessa dos autos a 
este Colegiado. 
4. No presente caso, veio aos autos informação de que o objeto do convênio (construção de dispositivos residenciais terapêuticos, 
com aquisição de equipamentos e materiais permanentes) foi devidamente executado e que não houve malversação de recursos 
públicos federais ou prejuízo ao erário. 
5. Colhe-se, também, notícia de que não foi encontrado, no âmbito do Tribunal de Contas da União, nenhum processo de tomada 
de contas especial alusivo ao referido convênio, constando do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) que o ajuste 
encontra-se “concluído” e “adimplente”. 
6. Além disso, há de se considerar o reembolso dos rendimentos e a devida aprovação da prestação de contas pela Divisão de 
Convênios do Fundo Nacional de Saúde, restando consignado que as irregularidades de natureza administrativa apontadas pela 
CGU foram devidamente justificadas por circunstâncias adversas, entre as quais, o estado de calamidade pública devido à enchente 
que assolou o município. 
7. Insistência no arquivamento. 

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

 
718. Processo : 0012639-16.2013.4.01.3400 Voto: 10665/2013 Origem: JF/DF 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO 

PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART. 19). MPF: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DISCORDÃNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 
75/93, ART. 62, INC. IV. USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, 
consistente na obtenção fraudulenta de financiamento destinado à aquisição de um automóvel. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ressaltando que “a prática criminosa investigada 
consubstancia-se em contrato de empréstimo mediante garantia de alienação fiduciária celebrado com fraude e não tem o condão 
de afetar nem mesmo a higidez da instituição que foi lesada, quanto mais a higidez do sistema financeiro”. Consignou que “a 
espécie de financiamento ora em questão jamais será capaz de causar efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. O crédito bancário 
almejado não se destinava ao cumprimento de diretrizes do Estado e tem caráter flagrantemente patrimonial”. Além disso, “o 
presente crime não tem o condão de ultrapassar a relação privada firmada entre a instituição financeira e o particular”. 
3. O Juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, não concordando com o pedido de arquivamento formulado pelo 
Ministério Público Federal, determinou a remessa dos autos a este Colegiado, com fundamento no art. 28 do CPP. Concluiu que 
“não se trata de empréstimo, a caracterizar a prática do crime de estelionato e, sim, de financiamento fraudulento, pois havia 
destinação específica dos recursos, qual seja, a compra de um veículo e, ainda que a operação empresarial estivesse garantida 
pelo próprio bem adquirido, atingiu as diretrizes do Estado, não se limitando à esfera privada”. Ainda segundo o magistrado 
processante, “é evidente o interesse da União nos financiamentos de veículos automotores, pois o aumento ou diminuição das 
taxas de juros nesses casos é importante instrumento do Governo na regulação do mercado financeiro e de fomento à indústria 
automobilística brasileira. Assim, não se pode considerar que a Lei 7.492/86 somente abarca os financiamentos que decorrem 
diretamente de alguma programa oficial de Governo ou subsidiado por este, pois, existe sim interesse direto do Estado em zelar 
pela sua operacionalidade”. 
4. Verifica-se que, no caso, o contrato de mútuo restou celebrado com finalidade certa, consistente na aquisição de automóvel, 
fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 
5. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação específica e vinculada – com recursos públicos 
ou não, concedidos por instituições públicas ou privadas – configura o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 (e não o de 
estelionato), cabendo à Justiça Federal processar e julgar o crime em apuração. Precedentes do STJ (CC nº 112.244-SP e CC nº 
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121.224/SC). 
6. Por outro lado, como ressaltado nos autos do Processo nº 5001850-50.2013.4.04.7000, oriundo do Juízo da 3ª Vara Federal 
Criminal de Curitiba/PR, “no caso em apreço, ainda que se possa sustentar que a lesão ao bem jurídico tutelado (higidez do 
Sistema Financeiro Nacional) não seja muito expressiva, em face exclusivamente do valor monetário do financiamento obtido, 
não se pode considerar como reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, mediante a utilização de 
documentos sabidamente falsos, obtém financiamento bancário com o prévio e deliberado intuito de não adimplir as prestações 
avençadas. Ainda, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico deve ser analisada sob uma perspectiva aumentada, considerando-
se a totalidade do sistema. Isso porque a fraude perpetrada pelo agente, ainda que de pequena monta, se considerado o potencial 
econômico das instituições financeiras, impacta a estabilização do sistema como um todo”. 
7. “A prática de crimes dessa natureza tem se tornado cada vez mais comum. Logo, a ausência de repressão penal em casos 
como o presente implica a vulneração do bem jurídico tutelado pela norma em comento, já que a análise dos seus efeitos, numa 
perspectiva coletiva, indica grave lesão ao bem jurídico que norma objetiva proteger”. 
8. Competência da Justiça Federal. 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. 

 
719. Processo : 5001267-48.2012.4.04.7017 Voto: 10662/2013 Origem: JF-GUAÍRA/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334). ARQUIVAMENTO INDIRETO 

(CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO (LEI Nº 9.099/95, ART. 89). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. APLICAÇÃO 
DA SÚMULA Nº 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. 
CIRCUNSTÂNCIA DA INFRAÇÃO PENAL. BENEFÍCIO QUE NÃO TRADUZ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. 
INSISTÊNCIA NA RECUSA DE OFERTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
1. Trata-se de ação penal instaurada a partir do recebimento de denúncia pela prática do crime previsto no art. 334 do Código 
Penal, em razão do contrabando de 200 caixas (100.000 maços) de cigarros, iludindo o pagamento de tributos no montante de R$ 
83.395,60. 
2. Intimado a se manifestar acerca da possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao 
acusado, o Procurador da República oficiante condicionou o exame à juntada das certidões de antecedentes criminais pela 
defesa, o que restou indeferido. Em nova manifestação, consignou que a benesse deixou de ser ofertada em razão da ausência 
dos “antecedentes criminais do acusado, mesmo após o requerimento do Parquet” e “ainda que estivessem acostadas aos autos 
as certidões de antecedentes do réu, as circunstâncias de fato indicam que a aplicação do instituto despenalizador ao caso é 
insuficiente para a reprovação e prevenção geral e especial da conduta criminosa”. Ressaltou que “o réu foi preso em flagrante 
delito com 200 caixas de cigarro de origem estrangeira, cuja potencialidade lesiva para a saúde pública é evidente”. 
3. Por sua vez, o Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Guaíra/PR consignou que as razões apresentadas pelo 
Parquet para não ter proposto a suspensão condicional do processo – a quantidade de mercadoria apreendida e a potencialidade 
lesiva para a saúde pública do cigarro de origem estrangeira – “destoam dos critérios elencados pela legislação de regência. Com 
base no art. 28 do CPP, por aplicação analógica, e na Súmula nº 696 do STF, determinou a remessa dos autos a este Colegiado. 
4. Verifica-se, no caso, que o conhecimento da remessa é medida que se impõe, já que o objeto da questão envolve justamente a 
análise dos pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo. 
5. No mérito, assiste razão ao Procurador da República oficiante. Sob o ponto de vista objetivo, notadamente das circunstâncias 
da infração praticada – tais como a elevada quantidade de cigarros apreendidos (200 caixas ou 100.000 maços) e de tributos 
iludidos (R$ 83.395,60), não se recomenda a concessão do benefício da suspensão condicional do processo. Tais circunstâncias 
não se mostram favoráveis ao acusado. 
6. Segundo melhor doutrina, “as circunstâncias são elementos acidentais da infração penal, que não integram a estrutura do tipo, 
mas influem na avaliação do fato praticado, por exemplo, a forma como foi praticada a infração de menor potencial ofensivo 
poderá indicar não ser suficiente e necessária” a suspensão condicional do processo. 
7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem reiterado que o “benefício da suspensão condicional do processo não traduz direito 
subjetivo do acusado” (HC nº 84.342/RJ, 1ª Turma, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto, DJ: 23/06/2006). 
8. Não oferecimento da suspensão condicional do processo. Insistência. 

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

 
720. Processo : 0000529-83.2012.6.26.0125 (IPL Nº 0586/2012) Voto: 10606/2013 Origem: JE/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NA LC Nº 64/90, ART. 25. MINISTÉRIO PÚBLICO 

ELEITORAL: ARQUIVAMENTO. JUÍZO ELEITORAL: INDEFERIMENTO (CPP, ART. 28 E ENUNCIADO Nº 
29 ). IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA FUNDADO EM SUPOSTO RECONHECIMENTO DA 
OCORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS AUTOS DE AÇÃO POPULAR AJUIZADA 
CONTRA PREFEITO, CANDIDATO À REELEIÇÃO, QUE CONSISTIRIA NA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE 
QUE ESTE TIVESSE SUA DEFESA PATROCINADA POR ADVOGADO PARTICULAR, E NÃO PELO 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS CONCRETOS DE MÁ-FÉ NA IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE 
CANDIDATURA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 25 da Lei Complementar nº 
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64/90, que teria sido praticado por advogado e candidato a vereador ao arguir a impugnação do registro da candidatura 
do prefeito do Município de São José do Rio Preto/SP, candidato à reeleição no pleito de 2012. 
2. O pedido de impugnação do registro da candidatura fundou-se no fato de que em ação popular antes ajuizada pelo 
próprio impugnante contra o Município de São José do Rio Preto/SP, a CDUH, o SEMAE e o Prefeito, este último 
apresentou contestação por meio do Procurador do Município, ensejando determinação judicial para que tivesse sua 
defesa promovida por advogado particular, o que, no entender do impugnante, constituiria o reconhecimento judicial 
da ocorrência de ato de improbidade administrativa. Desafiada por agravo de instrumento, esta decisão restou 
confirmada pela 11ª Câmara de Direito Público do TJSP. 
3. A impugnação do registro de candidatura foi julgada improcedente em decisão já confirmada pelo TRE/SP. 
4. O Promotor de Justiça Eleitoral oficiante requereu o arquivamento do feito ao argumento de que “não se vislumbra a 
existência de má-fé no aforamento da impugnação; o que se vê, data vênia, é a existência de um convencimento falso, 
fruto de inadequada e equivocada compreensão dos fatos e da lei”. 
5. Discordância do Juízo Eleitoral, que vislumbrou indícios razoáveis de que a impugnação do registro da candidatura 
foi deduzida de forma temerária e com má-fé. 
6. Não houve qualquer condenação à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado, ou ao menos 
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio 
público ou enriquecimento ilícito, tal qual requer o art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 para que o candidato seja considerado 
inelegível. Antes que equivocada, a tese erigida pelo autor da impugnação não encontra qualquer amparo jurídico, o 
que indica a temeridade da arguição, especialmente porque levada a efeito por candidato a vereador que é também 
advogado. 
7. De outro tanto, não se perca de vista que o impugnante era candidato a vereador naquele pleito, fato que, somado à 
ausência de substrato de sua tese de inelegibilidade, evidencia que seu intuito não era o de controlar a conformidade 
legal da candidatura questionada, mas de auferir benefício com a lide deduzida de forma deliberada a causar prejuízo 
ao candidato – e, pois, temerária. 

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

 
721. Processo : 0000297-03.2013.6.16.0000 Voto: 10592/2013 Origem: JE/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA-CRIME. SUPOSTO CRIME DE DIFAMAÇÃO ELEITORAL (LEI Nº 4.737/65, ART. 325). 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL: ARQUIVAMENTO. JUÍZO ELEITORAL: INDEFERIMENTO (CPP, ART. 
28 E ENUNCIADO Nº 29). DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DE 
CANDIDATO A PREFEITO. DOCUMENTO PÚBLICO QUE ATESTA A VERDADE. INFORMAÇÕES DE 
INTERESSE PÚBLICO, ESPECIALMENTE PORQUE O CANDIDATO CONCORRIA A CARGO ELETIVO. 
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de notícia-crime instaurada para apurar suposto crime de difamação eleitoral, previsto no art. 325 da Lei nº 
4.737/65, tendo em vista que os investigados teriam distribuído cópias de certidão de antecedentes criminais de 
candidato a prefeito no pleito municipal de 2012 no Município de Campo Mourão/PR. 
2. O Promotor de Justiça Eleitoral oficiante requereu o arquivamento do feito ao argumento de que o documento em 
questão é público e atesta a verdade, não havendo materialidade delitiva para o crime em tela. 

3. Discordância do Juízo Eleitoral, que entendeu que a distribuição do material se deu com intuito difamatório. 
4. As cópias distribuídas são de certidão de antecedentes criminais verídica, que atesta a existência de feitos criminais contra o 
candidato. 
5. Especialmente em tempos em que o debate público recomenda ampla pesquisa do passado dos candidatos, notadamente na 
Administração Pública, é certo que, nesta hipótese, as informações são de interesse público, o que afasta o animus diffamandi e, 
via de consequência, a materialidade delitiva. 
6. Insistência no arquivamento. 

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

 
722. Processo : 0000366-53.2013.4.05.8101 Voto: 10594/2013 Origem: JF/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). 

MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: INDEFERIMENTO (CPP, ART. 28). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas para apurar crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A) tendo em vista que o investigado, ex-gestor da Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Limoeiro do Norte/CE, 
teria deixado de repassar ao INSS o valor de R$ 5.149,97, retidos na fonte dos segurados a título de contribuições 
previdenciárias. 
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. Discordância do Juízo Federal, que entendeu inaplicável esse princípio à conduta investigada. 
4. 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. 
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Fraudar a Previdência põe em risco a sustentabilidade do mecanismo de seguro social. 
5. 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). 

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. 
 
723. Processo : 5009635-34.2011.4.04.7000 Voto: 10607/2013 Origem: JR/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART. 344). MPF: 

ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: INDEFERIMENTO (CPP, ART. 28). POSSÍVEL GRAVE AMEAÇA 
DIRIGIDA A AUTOR DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA COM O INTUITO DE QUE ESTE DESISTISSE 
DA AÇÃO, IMPEDINDO-SE A EXECUÇÃO DA SENTENÇA. ELEMENTOS RAZOÁVEIS DE 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de coação no curso do processo (CP, art. 344) 
tendo em vista que o investigado, sócio de empresa, teria dirigido grave ameaça contra autor de reclamatória 
trabalhista ajuizada contra a pessoa jurídica visando a que este desistisse da ação, impedindo-se a execução da 
sentença, que julgou procedente o pedido. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito considerando que a ameaça ocorrida não foi 
de natureza grave, especialmente porque o autor somente informou o Juízo do Trabalho seis meses após o ocorrido. 
3. Discordância do Juízo Federal, que vislumbrou a presença de indícios razoáveis da prática do crime em tela. 
4. Diligências realizadas pela autoridade policial, e notadamente a colheita de depoimentos dos envolvidos e de 
informante, confirmaram ter havido um encontro entre o investigado e a possível vítima no qual aquele teria 
pressionado esta, mediante agressões verbais e ameaças à sua própria vida, a desistir da ação. 
5. A tese sustentada pelo membro do Parquet Federal reside na natureza da ameaça dirigida, entendendo não ter sido 
grave. Ocorre, porém, que há nos autos fortes indicativos de que foram dirigidas ameaças à vida e incolumidade da 
possível vítima, de modo que a presunção estabelecida na promoção de arquivamento mostra-se prematura. Somente o 
regular desenvolvimento da persecução penal e da instrução probatória será capaz de apontar com mais clareza a 
gravidade da ameaça desferida. 
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. 

 
724. Processo : 0035042-85.2013.4.01.3300  Voto: 10315/2013 Origem: JF/BA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). FIEL DEPOSITÁRIO DE BEM 

PENHORADO PARA GARANTIA DE DÍVIDA TRABALHISTA QUE, NOTIFICADO A INFORMAR ONDE ESTE SE 
ENCONTRAVA, NÃO O FEZ. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (ART. 28, CPP, C/C ART. 62, IV, LC 75/93). HAVENDO A COMINAÇÃO DE SANÇÕES CIVIS PARA 
O DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO, NÃO HÁ TIPICIDADE PARA O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INSISTÊNCIA 
NO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. 

1. Trata-se de 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 fiel depositário de bem 
penhorado para a garantia de execução trabalhista, quando intimado a informar onde este se encontrava, não o fez. 

2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito por considerar não haver se configurado o crime de 
desobediência (CP, art. 330), já que o investigado não foi cientificado pessoalmente para a entrega do bem. 
3. O Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, por sua vez, indeferiu o pedido de arquivamento por considerar que a 
notícia-crime fora encaminhada com o intuito de apurar possível crime de violência ou fraude em arrematação judicial (CP, art. 
358), e não desobediência. 
4. Inadmissibilidade de constrição de liberdade do depositário infiel. Enunciado n. 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. 
5. De outro tanto, a conduta não foi dirigida à arrematação judicial em si, pelo que não se tipifica o crime de violência ou fraude 
em arrematação judicial (CP, art. 358). 

6. 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. 
 
725. Processo : 2009.42.00.000075-1 (IPL Nº 0444/2008) Voto: 10604/2013 Origem: JF/RR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO NA FORMA TENTADA (CP, 

ART. 171, §3º, C/C ART. 14, II). TENTATIVA DE REALIZAÇÃO DE SAQUE DE PARCELA DE BENEFÍCIO 
DE AUXÍLIO-MARTERNIDADE JÁ RECEBIDO PELA TITULAR. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA 
DO JUÍZO FEDERAL (CPP, ART. 28). CONTESTAÇÃO DO SAQUE ANTERIOR PERANTE A CAIXA 
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ECONÔMICA FEDERAL, QUE, INDUZIDA EM ERRO, REPRESENTOU PERANTE A POLÍCIA FEDERAL 
PARA INVESTIGAR EVENTUAL FRAUDE. CONSTATAÇÃO DE QUE A PRÓPRIA BENEFICIÁRIA 
REALIZOU O SAQUE ANTERIOR. INÍCIO DA EXECUÇÃO EVIDENCIADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NO FEITO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato, na forma tentada, perpetrado 
contra a Caixa Econômica Federal (CP, art. 171, § 3º, c/c art. 14, II). 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito considerando que “a situação enquadra-se na 
hipótese de crime impossível, uma vez que a Caixa Econômica Federal faz o controle dos benefícios que são pagos, 
exigindo a assinatura do beneficiário, como ainda a apresentação da Carteira de Identidade, o que implica a ineficácia 
absoluta no meio utilizado pela investigada para praticar o delito de estelionato”. 
3. Discordância do Juízo Federal, que vislumbrou indícios da prática do crime de estelionato majorado na forma 
tentada. 
4. Da análise dos autos ressai que a beneficiária realizou, no dia 17/07/2008, o saque da parcela do benefício de 
auxílio-maternidade e, em 24/07/2008, tentou sacar novamente a quantia quando, diante da ausência de saldo, 
contestou o saque anterior perante a CEF, que procedeu à análise de eventual fraude na realização do saque e 
representou perante a Polícia Federal visando fosse investigada possível conduta fraudulenta de outrem que, passando-
se pela titular do benefício, teria percebido a parcela do benefício. 
5. Laudo Pericial comprovou que foi a própria beneficiária que realizou o saque, assinando comprovante deste. 
6. Dessa forma, vê-se que a titular do benefício efetivamente induziu em erro a empresa pública em tela visando a 
obter vantagem indevida, o que evidencia o início da execução do crime de estelionato, que não se consumou por 
circunstâncias alheias à sua vontade. Não há, pois, falar em crime impossível, já que o meio empregado efetivamente 
era apto à realização da conduta delitiva. 
7. 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. 

 
726. Processo : 0014456-45.2008.4.05.8100 (IPL Nº 1280/2008) Voto: 10602/2013 Origem: JF/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). MPF: ARQUIVAMENTO. 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28, CPP, C/C ART. 62, IV, LC 75/93). 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. 
INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. 

1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes previstos no art. 1º, VI, da Lei nº 9.613/98, art. 
22 da Lei nº 7.492/86, art. 1º da Lei nº 8.137/90 e art. 299 do CPB tendo em vista que, em cumprimento a mandado de 
busca e apreensão, apreendeu-se em poder do investigado, dentre outros objetos, a quantia de R$ 251.550,00 (duzentos 
e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais). 
2. Diligências realizadas pela autoridade policial findaram comprovando que o investigado, espanhol, ingressou no 
território nacional diversas vezes portando quantia superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem, porém, preencher as 
necessárias Declarações de Porte de Valores. 

3. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito quanto aos crimes previstos no art. 1º, VI, da Lei nº 
9.613/98, art. 22 da Lei nº 7.492/86 e art. 299 do CPB e nova vista dos autos para providências quanto ao possível delito previsto 
no art. 1º da Lei nº 8.137/90. 
4. O Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, por sua vez, deferiu o pedido de arquivamento quanto aos crimes 
tipicados no art. 1º, VI, da Lei nº 9.613/98 e art. 22 da Lei nº 7.492/86, assim como o pedido de vista dos autos para providências 
quanto ao possível delito disposto no art. 1º da Lei nº 8.137/90. Indeferiu, porém, o pedido de arquivamento quanto ao crime de 
falsidade ideológica (CP, art. 299) e remeteu os autos a esta 2ª CCR. 
5. Consta dos autos informação da Receita Federal no sentido de que o investigado não preencheu Declarações de Porte de 
Valores nas vezes em que ingressou no Brasil. Ausente a elementar do tipo documento, não se configura o crime de falsidade 
ideológica (CP, art. 299). 
6. De outro tanto, o ingresso em território nacional com numerário superior à quantia de R$ 10.000,00 apenas sujeita o infrator à 
perda do valor excedente, nos termos do art. 65, § 3º, da Lei nº 9.069/95, mas não encontra conformação típica. 
7. Insistência no pedido de arquivamento quanto ao delito de falsidade ideológica (CP, art. 299). 

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

 
727. Processo : 0023200-11.2013.4.01.3300 (IPL Nº 0436/2007) Voto: 10609/2013 Origem: JF/BA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). INSERÇÃO EM 

CONTRATO SOCIAL REGISTRADO EM JUNTA COMERCIAL DE SÓCIO QUE, NA REALIDADE, NÃO EXERCE ESSA 
CONDIÇÃO. MPF: ARQUIVAMENTO INDIRETO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 
75/93, ART. 62, INC. IV). AS JUNTAS COMERCIAIS SÃO AUTARQUIAS CRIADAS POR LEI ESTADUAL E 
MANTIDAS, SOB O ASPECTO ORÇAMENTÁRIO, PELO ESTADO-MEMBRO COM QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO. 
A ATIVIDADE QUE EXERCEM É TIPICAMENTE ESTADUAL, CABENDO À UNIÃO APENAS LEGISLAR 
CONCORRENTEMENTE PARA ESTABELECER AS NORMAS GERAIS (CF, ART. 21, III, E § 1°). COMPETÊNCIA 
ESTADUAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), tendo em 
vista a suposta inserção em contrato social registrado perante a Junta Comercial de sócio que, na realidade, não exerce essa 
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condição. 
2. A Procuradora da República oficiante requereu a declinação de competência à Justiça Estadual por entender que não há 
circunstância capaz de fixar a competência federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da República. 
3. O Juízo da 2º Vara da Seção Judiciária da Bahia, por sua vez, discordou do pedido ministerial, por entender que as Juntas 
Comerciais, embora subordinadas administrativamente ao Estado-membro, são vinculadas ao Departamento Nacional de 
Registro de Comércio, órgão federal vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio, circunstância que justificaria a 
competência federal para o feito. 
4. As Juntas Comerciais são autarquias criadas por lei estadual e mantidas, sob o aspecto orçamentário, pelo Estado-membro 
com quadro de pessoal próprio. São 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. 
5. De outro lado, a atividade registral é tipicamente estadual, e à União só compete legislar concorrentemente para estabelecer 
normas gerais, nos termos do art. 24, inc. III, e § 1º, da Constituição. 
6. Tem-se delito que não ofende qualquer bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades. Precedente do 
STJ (CC nº 81.261/BA, DJe: 16/03/2009). 
7. Insistência no declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : A 2ª Câmara acolheu, por maioria, o voto do Relator. Vencida o Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. 
Oswaldo José Barbosa Silva. 

 
728. Processo : 0011161-15.2013.4.03.6181 (IPL Nº 1400/2013-1) Voto: 10598/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). MPF: ARQUIVAMENTO DO 

FEITO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC.IV). POTENCIALIDADE 
LESIVA DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR 
NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de falso testemunho (CP, art. 342) nos 
autos de reclamatória trabalhista. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito aduzindo que o Juízo noticiante desprezou o 
depoimento da testemunha, de tal modo que este não teria se revestido de potencialidade lesiva. 
3. O Juízo da 1ª Vara Federal Criminal, do Júri e das Execuções Penais de São Paulo, por sua vez, rejeitou o pedido e 
determinou a remessa dos autos a este Colegiado ressaltando que o crime em tela é formal e se consuma com a declaração 
inidônea. 
4. O crime de falso testemunho, tipificado no art. 342 do Código Penal, é de natureza formal, e o só fato de o Juízo haver 
desprezado o depoimento em sentença não afasta a tipicidade da conduta. 
5. A potencialidade lesiva está verificada na situação descrita nos autos, uma vez que o investigado fez afirmação sobre fato 
juridicamente relevante, e, apesar de não utilizado pelo magistrado em sua decisão de mérito, seu testemunho possuía aptidão 
para influir no deslinde do processo. 
6. A oitiva da testemunha investigada revelou-se discrepante da versão declinada pelo próprio reclamante e por outra testemunha 
deste, apresentando indícios da ocorrência do crime de falso testemunho. Desse modo, é forçoso concluir que as supostas 
declarações falsas somente não influenciaram o julgamento da lide porque o juiz contrastou o depoimento do investigado com os 
demais elementos de prova colhidos nos autos da reclamatória trabalhista. 
7. 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. 

 
729. Processo : 0005846-59.2012.4.03.6110 (IPL Nº 0200/2013) Voto: 10596/2013 Origem: JF/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). MPF: ARQUIVAMENTO DO 

FEITO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC.IV). POTENCIALIDADE 
LESIVA DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de falso testemunho (CP, art. 342) nos 
autos de reclamatória trabalhista. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito aduzindo que o Juízo noticiante desprezou o 
depoimento da testemunha, de tal modo que este não teria se revestido de potencialidade lesiva. 
3. O Juízo da Vara Federal de Sorocaba/SP, por sua vez, entendeu que é bastante para a tipificação do delito de falso testemunho 
a verificação da potencial lesividade da declaração prestada em juízo, sendo irrelevante a efetiva ocorrência de prejuízo à 
administração da Justiça. 
4. O crime de falso testemunho, tipificado no art. 342 do Código Penal, é de natureza formal. 
5. A potencialidade lesiva está verificada na situação descrita nos autos, uma vez que a investigada fez afirmação sobre fato 
juridicamente relevante, e, apesar de não utilizado pelo magistrada em sua decisão de mérito, seu testemunho possuía aptidão 
para influir no deslinde do processo. 
6. A oitiva da testemunha investigada revelou-se discrepante do conteúdo verificado em documentos juntados ao processo 
(Relação Anual de Informações Sociais), apresentando indícios da ocorrência do crime de falso testemunho. Desse modo, é 
forçoso concluir que as supostas declarações falsas somente não influenciaram o julgamento da lide porque a juíza contrastou o 
depoimento da investigada com os demais elementos de prova colhidos nos autos da reclamatória trabalhista. 
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 
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 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 

Barbosa Silva. 
 
ORIGEM INTERNA 
 
NÃO PADRÃO 
730. Processo : 00251/2013 Voto: 10660/2013 Origem: PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO 

PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART. 19). REVISÃO DE DECLÍNIO 
(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO 
JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 
7.492/86. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, 
consistente na obtenção fraudulenta de financiamento destinado à aquisição de um automóvel. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por não vislumbrar “a hipótese do art. 19 da 
Lei nº 7.492/86, uma vez que a fraude para celebração de contrato de alienação fiduciária, considerando suas particularidades, 
em especial a aquisição do bem na propriedade da própria instituição financeira, não tem potencialidade de afetar diretamente o 
sistema financeiro nacional. O automóvel é da instituição financeira, não do particular, configurando assim, em tese, o delito 
tipificado no art. 171 do Código Penal”. 
3. Verifica-se, no caso, que o contrato de mútuo restou celebrado com finalidade certa, consistente na aquisição de automóvel, 
fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 
4. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação específica e vinculada – com recursos públicos 
ou não, concedidos por instituições públicas ou privadas – configura o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 (e não o de 
estelionato), cabendo à Justiça Federal processar e julgar o crime em apuração. Precedentes do STJ (CC nº 112.244-SP e CC nº 
121.224/SC). 
5. Por outro lado, como ressaltado nos autos do Processo nº 5001850-50.2013.4.04.7000, oriundo do Juízo da 3ª Vara Federal 
Criminal de Curitiba/PR, “no caso em apreço, ainda que se possa sustentar que a lesão ao bem jurídico tutelado (higidez do 
Sistema Financeiro Nacional) não seja muito expressiva, em face exclusivamente do valor monetário do financiamento obtido, 
não se pode considerar como reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, mediante a utilização de 
documentos sabidamente falsos, obtém financiamento bancário com o prévio e deliberado intuito de não adimplir as prestações 
avençadas. Ainda, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico deve ser analisada sob uma perspectiva aumentada, considerando-
se a totalidade do sistema. Isso porque a fraude perpetrada pelo agente, ainda que de pequena monta, se considerado o potencial 
econômico das instituições financeiras, impacta a estabilização do sistema como um todo”. 
6. “A prática de crimes dessa natureza tem se tornado cada vez mais comum. Logo, a ausência de repressão penal em casos 
como o presente implica a vulneração do bem jurídico tutelado pela norma em comento, já que a análise dos seus efeitos, numa 
perspectiva coletiva, indica grave lesão ao bem jurídico que norma objetiva proteger”. 
7. Competência da Justiça Federal. 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. 

 
731. Processo : 1.12.000.000675/2013-13 Voto: 10659/2013 Origem: PR/AP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES CONTRA A HONRA DE SENADOR DA REPÚBLICA. CP, ARTS. 138, 139 E 

140. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO. REVISÃO 
DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA OU 
SUBJETIVA DO REPRESENTANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CRÍTICA MOTIVADO POR INTERESSE 
COLETIVO. ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO. 
1. Trata-se de Notícia de fato instaurada a partir de representação formulada por Senador da República, visando a apurar a 
prática de crimes contra a honra, tipificados nos arts. 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria), todos do Código Penal por 
meio de publicações em rede social, com afirmações a respeito do representante. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por não ter sido evidenciado, em tese, a ocorrência de 
crime contra a honra em qualquer de suas modalidades. Comunicado do arquivamento, o Representante apresentou pedido de 
reconsideração, recebido como recurso, nos termos do Enunciado nº 46 deste Colegiado. 
3. O STF faz a seguinte distinção entre os crimes contra a honra: “Para a caracterização dos crimes de calúnia e difamação 
requer-se que a imputação verse sobre fato determinado. Conquanto desnecessário maiores detalhes, essencial é que o fato seja 
individualizável, tenha existência histórica e possa, assim, ser identificado no tempo e no espaço. Se for criminoso, poderá haver 
calúnia e, em caso contrário, difamação. Ausente a determinação, configura-se apenas o delito de injúria” (STF, Inquérito nº 
1938). 
4. Nessa linha, as afirmações do representado quanto ao montante do patrimônio do representante não são suficientes para 
caracterizar o delito de calúnia ou de difamação, pois não apresentam conteúdo determinado suficiente para ferirem sua honra 
objetiva. Também não se vislumbrou a dita ofensa à honra subjetiva do representante, tendo as demais manifestações do 
representado sido abarcadas pela liberdade de expressão, assegurada constitucionalmente. 
5. O representante exerce mandato eletivo, sujeito à aprovação ou desaprovação da sociedade que representa, opinião esta 
exposta pelos mais diversos meios. Trata-se de verdadeiro ônus da função pública que ocupa e, nesse sentido, a internet surgiu 
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como mecanismo capaz de aumentar a cobrança e a crítica aos ocupantes de cargos eletivos. 
6. Desse modo, o tom mais jocoso ou desafiador das mensagens postadas na rede social em questão, por si, não pode ser tido 
como violador da honra do homem público. 
7. Homologação do arquivamento. 

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

 
732. Processo : 1.33.008.000407/2013-93 Voto: 10658/2013 Origem: PRM-ITAJAÍ/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVISÃO DE DECLÍNIO 

(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). PROMOÇÃO MINISTERIAL FUNDADA NA EVENTUAL OCORRÊNCIA DE CRIME 
CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INDÍCIOS DE POSSÍVEIS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 5º, 6º E 7º. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORIENTAÇÃO RECENTE 
FIRMADA PELA 2ª CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
1. Procedimento instaurado a partir de mensagem eletrônica, dando conta da possível prática de crime de contra a economia 
popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX) por parte de representantes de grupo empresarial que estariam, de forma fraudulenta, 
angariando valores e prometendo, em contrapartida, a inúmeras pessoas, comissões exorbitantes, prática conhecida como 
“pirâmide financeira”. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição por entender que o fato relatado não revela ofensa a 
bens, serviços ou interesse da União, mas apenas envolve interesses de particulares, atraindo a competência da Justiça Estadual. 
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 e designação de outro Membro do Ministério Público Federal em Santa Catarina 
para prosseguir na persecução penal, considerando a localidade da sede da empresa investigada. 

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

 
733. Processo : 00117/2010 Voto: 10593/2013 Origem: PRM – TEÓFILO OTONI/MG 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (LC Nº 75/93, ART. 62, VII). SUPOSTO 

CRIME SONTRA O SISTEMA FINANEIRO NACIONAL (LEI º 7.492/86). REALIZAÇÃO, MEDIANTE 
FRAUDE, DE SAQUES E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS POR FUNCIONÁRIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS DE CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO BANCO POSTAL. CRIMES 
PRÓPRIOS, QUE SOMENTE PODEM SER COMETIDOS POR CONTROLADORES E ADMINISTRADORES DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME TEOR DO ART. 25 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. A 
CONDUTA INVESTIGADA MAIS SE AMOLDA AO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171). 
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR SUSCITANTE. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de peculato (CP, art. 312) tendo em vista que 
funcionária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos teria realizado, mediante fraude, saques e empréstimos de 
contas correntes de dois clientes do Banco Postal. 
2. O Procurador da República oficiante na Procuradoria da República em Minas Gerais entendeu não haver restado 
caracterizado qualquer crime contra o Sistema Financeiro Nacional, pelo que a Vara Federal especializada daquela 
Capital não seria competente para processar e julgar o feito. Em consequência, remeteu os autos à Procuradoria da 
República no Município de Teófilo Otoni/MG, entendendo-a competente para a persecução penal do crime em tela, 
ocorrido na agência dos Correios do Município de Felisburgo/MG. 
3. Por seu turno, o Procurador da República oficiante naquela PRM suscitou conflito negativo de atribuições ao 
entendimento de que “os ilícitos cometidos enquadram-se perfeitamente no teor da Lei nº 7.492/86”, pelo que seria 
competente a Vara Federal especializada na Capital e, via de consequência, a PR/MG. 
4. Consoante disposto no art. 25 da Lei nº 7.492/86, os crimes definidos nesse diploma legal são próprios e somente 
podem ser praticados por controladores e administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores e 
gerentes. 
5. Não é este o caso dos autos, no qual as condutas investigadas foram perpetradas por funcionária da EBCT que, pelo 
que consta dos autos, não tinha poder de mando no âmbito do Banco Postal que funciona naquela agência dos 
Correios, mas apenas atendia os clientes e, solicitando-lhes o cartão magnético e a senha pessoal e fazendo-os assinar 
documentos de cujo teor não tinham conhecimento, realizava saques e empréstimos indevidos. Dessa forma, a conduta 
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investigada não se conforma a qualquer dos delitos contra o Sistema Financeiro Nacional. 
6. Tampouco os fatos apurados podem constituir crime de peculato, já que a funcionária não detinha a posse dos 
valores licitamente, em razão de seu cargo, mas os auferia mediante fraude, de modo que a conduta mais se amolda ao 
crime de estelionato (CP, art. 171). 
7. Pelo conhecimento do presente conflito negativo de atribuições, e, no mérito, por sua improcedência para 
reconhecer a atribuição do Procurador da República oficiante na Procuradoria da República no Município de Teófilo 
Otoni/MG, ora suscitante. 

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

 
734. Processo : 1.05.000.000582/2013-15 Voto: 10573/2013 Origem: PRR – 5ª REGIÃO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO EMPREGO DE VERBAS DO FUNDEB E DO FUNDEF NO 

PERÍODO DE 2008 A 2010 IMPUTADAS AO ATUAL PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/PB. POSSÍVEIS 
CRIMES DE RESPONSABILIDADE PREVISTOS NO ART. 1º, IV, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). INSUFICIÊNCIA DE DILIGÊNCIAS TENDENTES A COMPROVAR A 
MATERIALIDADE DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA 
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Notícia de Fato instaurada a partir de cópias de Inquérito Civil Público autuado para apurar possíveis crimes de 
responsabilidade (Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, IV) imputados ao atual prefeito do Município de Itapororoca/PB, tendo em vista 
a suposta aplicação irregular de verbas públicas do FUNDEB e do FUNDEF no período de 2008 a 2010. 
2. O Procurador Regional da República oficiante arquivou o feito à consideração de que “trata-se de imputação genérica, 
desacompanhada de maiores elementos que permitam avaliar a plausibilidade da imputação, bem como a respectiva autoria”. 
3. As diligências empreendidas para a apuração dos fatos concentraram-se em se oficiar ao FUNDEB e ao TCU para que 
informassem sobre eventuais apurações em curso sobre os fatos, e à Prefeitura daquela municipalidade, que, entretanto, não 
respondeu. 
4. Tais diligências se mostram, porém, insuficientes à elucidação dos fatos. Ressalte-se que eventual existência de apuração 
administrativa perante o FUNDEB ou Cortes de Contas Estadual ou da União em nada obstam a continuidade da persecução 
penal, senão contribuem, cada qual no seu âmbito, para melhor esclarecimento do quanto investigado. 
5. O arquivamento do feito no atual estágio mostra-se prematuro, posto que necessária a realização de outras diligências, tais 
como a notificação dos representantes para maiores esclarecimentos e a insistência no pedido de documentos à Prefeitura 
daquele município para a verificação das irregularidades apuradas. 
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. 

 
735. Processo : 1.33.005.000424/2013-51 Voto: 10580/2013 Origem: PRM – JOINVILLE/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297, §§ 3º E 4º). 

OMISSÃO E FALSIDADE DE REGISTRO EM CTPS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). 
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. COMPETÊNCIA FEDERAL. ENUNCIADO Nº 27. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E 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 e falsidade de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a “representação não traz elementos 
suficientes para início de uma investigação”. 
3. A cópia da sentença trabalhista que inaugurou o presente procedimento reconheceu a existência de vínculo empregatício por 
quase três anos sem anotação na CTPS e o pagamento de remuneração maior que aquela disposta neste documento. 
4. 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”. 
5. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

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

 
736. Processo : 1.26.000.003048/2013-31 Voto: 10582/2013 Origem: PRM – PALMARES/PE  
 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. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). COMPETÊNCIA FEDERAL. 
ENUNCIADO Nº 27. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES E DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de falsificação de documento público (CP, art. 297, § 4º) em 
razão da omissão de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que o crime em testilha é da 
competência da Justiça Estadual. 
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3. 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”. 
4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. 

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

 
737. Processo : 1.29.011.000191/2013-30 Voto: 9166/2013 Origem: PRM-URUGUAIANA/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE ESETLIONATO POR PARTE DE MILITAR REINTEGRADO 

À FORÇA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SIMULAÇÃO DE LESÃO INCAPACITANTE PARA O SERVIÇO 
MILITAR E CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REVISÃO 
(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS BENS JURÍDICOS PREVISTOS NO 
ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME DE NATUREZA COMUM. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de 
Uruguaiana/RS, comunicando suposta prática do crime de estelionato por parte de militar (cabo) reintegrado à Força 
por determinação judicial, que estaria induzindo em erro a administração militar ao simular lesão incapacitante para o 
serviço militar e civil. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições ao Ministério Público Militar ao 
argumento de que os fatos narrados amoldam-se ao previsto no art. 251 do CPM (estelionato militar), pois a suposta 
vantagem ilícita, em tese, foi obtida em detrimento do patrimônio sob a administração militar, cabendo à Justiça 
Militar o processo e julgamento da respectiva ação penal, nos termos do art. 9º, III, a, do CPM. 
3. A jurisprudência pátria, “inspirada na tendência mundial de restringir ou, sob viés radical, de suprimir a 
competência castrense para julgar civis em tempo de paz - vem evoluindo no sentido de sujeitar à competência da 
Justiça Militar somente os civis cujas condutas violem bens jurídicos tipicamente associados à função castrense, tais 
como a defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem” (STF, HC nº 114.559 MC). 
4. “Tendência que se registra, modernamente, em sistemas normativos estrangeiros, no sentido da extinção (pura e 
simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da exclusão de civis da jurisdição penal militar: Portugal 
(Constituição de 1976, art. 213, Quarta Revisão Constitucional de 1997), Argentina (Ley Federal nº 26.394/2008), 
Colômbia (Constituição de 1991, art. 213), Paraguai (Constituição de 1992, art. 174), México (Constituição de 1917, 
art. 13) e Uruguai (Constituição de 1967, art. 253 c/c Ley nº 18.650/2010, arts. 27 e 28)” (STF, HC nº 106.171/AM). 
5. Nada há nos autos que revele a vontade do investigado de se voltar contra as Forças Armadas, tampouco de impedir 
a continuidade de eventual operação militar ou atividade genuinamente castrense. Assim, a conduta ilícita em apuração 
não traduz ofensa àqueles bens jurídicos previstos no art. 142 da Constituição (defesa da Pátria, garantia dos poderes 
constitucionais, da lei e da ordem). Cuida-se, portanto, de crime de natureza comum, da competência da Justiça 
Federal e, consequentemente, da atribuição do Ministério Público Federal. 
6. 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, pediu vista o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. 
 
738. Processo : 1.33.008.000233/2013-69 Voto: 10657/2013 Origem: PRM-ITAJAÍ/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTOS CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI 

TRABALHISTA (CP, ART. 203). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 – 2ª CCR). CRIMES CONTRA A 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE 
ENVOLVAM TAIS DELITOS. CF, ART. 109, VI, PRIMEIRA PARTE. INEXISTÊNCIA DE RESSALVAS. DESIGNAÇÃO 
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de ofício da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no 
Estado de Santa Catarina, noticiando possível ocorrência de crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista, previsto 
no art. 203 do Código Penal, por parte de pessoa jurídica estabelecida no município de Itajaí/SC. 
2. Consta do auto de infração e do relatório de fiscalização, que a empresa investigada “terceirizava suas atividades para outras 
empresas, sendo que com 21 delas havia somente a mera intermediação de mão de obra (terceirização ilícita), no total de 539 
trabalhadores, em atividades finalísticas do estabelecimento e com subordinação direta, ou seja, de forma contrária à legislação 
vigente”. 
3. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por entender que não há, nos autos, qualquer 
indicativo de que os crimes servissem de instrumento para lesar o direito dos trabalhadores de forma coletiva. 
4. 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 art. 109 da Constituição Federal não o faz. 
5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução 
penal. 

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

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES 
739. Processo : 1.22.001.000218/2013-64 Voto: 10523/2013 Origem: PRM – JUIZ DE FORA/MG 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir da remessa pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais de Procedimento 

Investigatório Criminal autuado perante este órgão para apurar possível crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º). 
Alegação de conexão instrumental do delito de sonegação fiscal com o crime de contrabando de cigarros apurado nos autos da 
ação penal nº 0009477-42.2011.4.01.3801, em trâmite perante o Juízo da Vara Federal de Juiz de Fora/MG. Particular 
apreendido na posse cigarros de origem estrangeira e nacional sem a comprovação da regular importação, nem do pagamento 
dos tributos estaduais devidos pela comercialização dos produtos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A reunião 
de processos pela conexão instrumental dá-se em cumprimento ao princípio da eficiência, pelo que há que se perquirir se tal 
medida é útil à finalidade à qual vocacionada. Desta feita, quando a instrução de um processo já se houver encerrado, não se 
mostra razoável a reunião de processos pela conexão instrumental, posto que seria necessária a reabertura da instrução criminal, 
revolvendo as provas acostadas aos autos. In casu, a instrução do crime de contrabando encontra-se encerrada, pendente o 
oferecimento de alegações finais nos autos da ação penal, de modo a restar evidenciada a ausência de utilidade no processamento 
simultâneo dos fatos perante a Justiça Federal. 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. 

 
740. Processo : 1.15.002.000712/2013-53 Voto: 10518/2013 Origem: PRM - CRATEÚS/TAUÁ-CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de relatório do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – Ministério do Trabalho e Emprego 

referente a ação de fiscalização realizada em imóvel rural no Município de Aiuaba/CE, para apurar possível crime de redução a 
condição análoga à de escravo (CP, art. 149). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Consta do relatório que, durante 
a fiscalização, “em momento algum, constatamos a exploração de trabalho de idosos. Destacamos uma precariedade no que se 
refere às condições oferecidas, aos idosos, na residência”. Ausência de indicativos da ocorrência de crimes contra a organização 
do trabalho, especialmente porque as atividades de pecuária que eram ali desenvolvidas estão paralisadas desde 2004. Eventuais 
crimes previstos no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) para cujo processo e julgamento é competente a Justiça Estadual. 
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. 

 
741. Processo : 1.33.006.000135/2013-41 Voto: 10652/2013 Origem: PRM-LAGES/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada instaurada para apurar possível ocorrência de crime contra a flora em propriedade particular 

localizada no município de Bom Retiro/SC, consistente na derrubada de árvores nativas e passagem de veículos sobre o leito do 
rio na área de Unidade de Conservação de Reserva Particular do Patrimônio Natural. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª 
CCR). Supostas infrações ambientais em Reserva Particular do Patrimônio Natural, espécie de Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável, criada em área privada, com a finalidade de conservar a diversidade biológica do local. Título de propriedade 
mantido no domínio do particular, gravada de perpetuidade. Área abrangida pelo Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, de 
responsabilidade do Estado de Santa Catarina. Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União. 
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. 

 
742. Processo : 1.29.000.001949/2013-86 Voto: 10653/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime ofertada por particular através do sistema Digi-Denúncia, relatando a 

criação de perfil falso em rede social. Possíveis crimes contra a honra e de falsidade ideológica ou de falsa identidade. CP, arts. 
139, 140 e art. 299 ou art. 307. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa 
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Utilização não autorizada de dados pessoais. Perfil contendo 
palavras pejorativas. Eventual lesão a interesses de particulares. Ausência de 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. 

 
743. Processo : 0002750-62.2013.4.05.8400 Voto: 10601/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação do IBAMA dando conta de possível crime ambiental 

consistente em manter em cativeiro duas aves sem autorização dos órgãos ambientais (Lei nº 9.605/98, art. 29). Revisão de 
arquivamento que se recebe como declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). As espécies apreendidas, arara tricolor (Ara macao) e 
papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) não constam da Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção 
(Instrução Normativa nº 003/2003 do Ministério do Meio Ambiente). Incidência do Enunciado nº 44 desta 2ª CCR (“A 
persecução penal do crime previsto no artigo 29 da Lei nº 9.605/98 é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando 
o espécime da fauna silvestre estiver ameaçado de extinção ou quando oriundo de área pertencente ou protegida pela União”). 
Ausência de atribuição do Parquet Federal para 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. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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744. Processo : 1.31.000.001127/2013-47 Voto: 10347/2013 Origem: PR/RO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime anônima encaminhada por meio eletrônico dando conta de possível crime, 

tendo em vista que particular estaria convivendo com menor de catorze anos. Revisão de arquivamento que se recebe como 
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 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. 

 
745. Processo : 1.30.019.000082/2008-64 Voto: 10576/2013 Origem: PRM - TERESÓPOLIS/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia-crime formulada por cidadão relatando possível crime de 

sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Particulares que teriam adquirido imóvel por R$ 230.000,00 e registrado em escritura 
pública que a compra terai sido no valor de apenas R$ 80.000,00. Revisão de arquivamento que se recebe como declínio 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Informação da Receita Federal do Brasil no sentido de que em relação aos possíveis tributos 
sonegados operou-se a decadência. Remanesce, porém, possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) da escritura de 
compra e venda, bem assim possível sonegação de tributos estaduais e municipais, delitos de competência da Justiça Estadual. 
Ausência de atribuição do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio em favor do 
Ministério Público Estadual. 

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

 
746. Processo : 1.15.000.002928/2013-73 Voto: 10555/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por cidadã dando conta de possível crime, tendo em vista que 

advogados teriam se apropriado de valores devidos por condenação em ação ajuizada contra o INSS, auferindo quantia superior 
aos honorário advocatícios contratados, fixados em 30% sobre o valor da causa. 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. 

 
747. Processo : 0012242-09.2013.4.01.3900 Voto: 10605/2013 Origem: PR/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado a partir de auto de prisão em flagrante para apurar possível crime de atentado contra a segurança de 

transporte marítimo (CP, art. 261) consistente da condução de embarcação com excesso de passageiros no Rio Guamá. Revisão 
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). A embarcação na qual cometido o crime é de navegação interior, não podendo ser 
considerada navio, assim considerado embarcação de grande porte, de modo que não se firma a competência da Justiça Federal 
nos termos do art. 109, IX, da Constituição Federal. Ausência de atribuição do Parquet Federal para dar prosseguimento à 
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. 

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

 
748. Processo : 1.11.000.001166/2013-37 Voto: 10590/2013 Origem: PR/AL 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir expediente oriundo do COAF encaminhando Relatório de Inteligência Financeira que 

comunica que a Prefeitura de Pedra Branca do Amapari/AP constou de 71 (setenta e um) saques em espécie no período de julho 
de 2005 março de 2013, totalizando R$ 14.816.209,00. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O expediente foi 
remetido por equívoco à unidade de origem, posto que endereçado ao Ministério Público do Estado do Amapá. Não há, ademais, 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Homologação do 
declínio de atribuição em favor do Ministério Público do Estado do Amapá. 

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

 
749. Processo : 1.34.001.007347/2013-62 Voto: 10579/2013 Origem: PR/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de comercialização ilegal de medicamentos (CP, art. 273, §1º-B). Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32). Representação recebida na Ouvidoria da ANVISA dando conta da comercialização de medicamentos 
controlados pela internet em desacordo com a legislação específica. Ausência de indícios de internacionalidade na 
comercialização irregular dos produtos. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o comércio ilícito de 
medicamentos quando não houver indícios de transnacionalidade de conduta (CC 120.843/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 
Terceira Seção, julgado em 14/03/2012, Dje 27/03/2012). Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal. Homologação do declínio 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 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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Barbosa Silva. 
 
750. Processo : 1.23.002.000304/2013-20 Voto: 10326/2013 Origem: PRM – SANTARÉM/PA  
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime dando conta de possíveis crimes eleitorais que teriam sido cometidos 

por ex-Prefeito do Município de Pouso Alegre/PA, que teria promovido o desvio de verbas municipais para a compra de votos 
no pleito de 2012 e para comerciantes e postos de gasolina em troca de notas fiscais falsas. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 
da 2ªCCR). Ocorrendo crime eleitoral, a competência para julgamento é da Justiça Eleitoral e, via de consequência, a 
competência para a persecução penal é do Ministério Público Eleitoral. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 
Público Eleitoral, com remessa dos autos ao Procurador Regional Eleitoral. 

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

 
751. Processo : 1.30.001.006528/2013-11 Voto: 10345/2013 Origem: PR/RJ 
 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 funcionais 

imputados a Delegado da Polícia Civil que estaria protegendo traficante de drogas e armas no Rio de Janeiro. 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. 

 
752. Processo : 1.00.000.001824/2013-74 Voto: 10558/2013 Origem: PRM - REDENÇÃO/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de relatório do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – Ministério do Trabalho e 

Emprego referente a ação de fiscalização realizada em imóvel rural no Município de Tucumã/PA, para apurar possível crime de 
redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 149). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Apuração de que o 
trabalhador há muitos anos reside com os proprietários do imóvel e realiza trabalhos eventuais, mas sem que isso possa 
caracterizar vínculo empregatício e menos ainda o crime investigado. Constatação de que os proprietários retinham cartão 
magnético do trabalhador para saque de benefício previdenciário. Prosseguimento do feito para apurar possível crime previsto no 
art. 104 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) que, porém, não denota 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. 

 
753. Processo : 1.30.020.000387/2013-02 Voto: 10589/2013 Origem: PRM – SÃO GONÇALO/RJ 
 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 conta de perfil 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 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. 

 
754. Processo : 1.34.015.000808/2012-36 Voto: 10587/2013 Origem: PRM – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir da remessa de cópia dos autos de reclamatória trabalhista para apurar 

possível irregularidade na contratação temporária de servidores da área de saúde pelo Município de Itajobi/SP. 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. 

 
755. Processo : 1.15.000.002494/2013-10 Voto: 10354/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pela Defensoria Pública da União dando conta de possível crime 

de estelionato (CP, art. 171) que teria sido praticado em detrimento de particular. Mutuária da Caixa Econômica Federal que 
teria pago R$ 3.500,00 a particular com o fim de que este regularizasse situação de débito daquela perante a empresa pública, no 
valor de R$ 17.000,00. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e 
específica a bens, serviços ou interesse da União, 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 
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Barbosa Silva. 
 
756. Processo : 3409.2012.000400-7 (IPL 0371/2012) Voto: 10610/2013 Origem: PRM – SÃO JOSÉ RIO PRETO/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime, tendo em vista a apreensão pela Superintendência Federal de 

Agricultura em Mato Grosso de produtos de uso veterinário não licenciados pelo 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, o que não é o 
caso dos autos, já que constatado que foram fabricados no Brasil. 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. 

 
757. Processo : 1.34.004.001343/2013-41 Voto: 10355/2013 Origem: PRM - CAMPINAS/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir expediente oriundo da 1ª Vara Federal de Campinas que remete cópia dos autos de processo 

criminal para apurar possível crime de receptação (CP, art. 180). Investigado condenado por crime de contrabando, apreendido 
na posse de caminhão que teria sido furtado três dias antes. 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. Conexão entre 
os delitos não evidenciada. Instrução encerrada, pendente o julgamento de recursos contra a sentença condenatória. 
Impossibilidade de reunião de processos para unidade de julgamento. Ausência de utilidade no processo e julgamento do suposto 
crime de receptação perante a Justiça Federal, posto que já produzidas as provas do crime de contrabando, cujas cópias instruem 
o presente. Caso em que a prova do crime subsequente de contrabando não influiria direta e necessariamente na prova do suposto 
crime antecedente de receptação, pelo que inexistente conexão instrumental. Precedente do STJ: CC 98440/MG, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 08/10/2008, DJe 12/11/2008. 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. 

 
758. Processo : 1.30.001.006004/2013-20 Voto: 10341/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de uso de selo falsificado perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (CP, art. 296, § 

1º, inc. I). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Entendimento de que as Juntas Comerciais são autarquias criadas por 
lei estadual e mantidas, sob o aspecto orçamentário, pelo Estado-membro com quadro de pessoal próprio. Órgãos 
administrativamente vinculados e subordinados ao governo da unidade federativa em que se encontram, situação que justifica o 
reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar as causas em que são interessadas. Atividade 
registral tipicamente estadual em que à União só compete legislar concorrentemente para estabelecer normas gerais, nos termos 
do art. 24, inc. III, e § 1º, da Constituição. Delito que não ofende qualquer bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de 
suas entidades. Precedentes do STJ (CC nº 119.576/BA, DJe: 21/06/2012; CC nº 81.261/BA, DJe: 16/03/2009). Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : A 2ª Câmara acolheu, por maioria, o voto do Relator. Vencida o Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. 
Oswaldo José Barbosa Silva. 

 
759. Processo : 1.15.000.002751/2013-13 Voto: 10554/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por cidadã dando conta de possíveis crimes consistentes no desvio 

de verbas do Estado do Ceará e sua remessa indevida para o exterior, o que poderia caracterizar o delito de evasão de divisas 
(Lei nº 7.492/86, art. 22). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV) e de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). (1) 
Quanto à suposta evasão de dividas, vê-se que a narrativa é genérica e confusa, nela se afirmando, apenas, que as pessoas 
supostamente envolvidas no desvio de verbas públicas estariam “mandando o dinheiro para os Estados Unidos, para Orlando, 
Ilha de Barranas [sic] e Miami”. Ausência de elementos mínimos para identificação da materialidade ou autoria delitivas e, via 
de consequência, de justa causa para a deflagração de persecução penal. Homologação do arquivamento. (2) No que toca ao 
suposto desvio de verbas públicas, nota-se a ausência de indícios de verbas federais nos possíveis delitos. Inexistência de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Eventual 
prejuízo ao Erário estadual. 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. 

 
760. Processo : 00268/2012 Voto: 10655/2013 Origem: PRM-SANTARÉM/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, 

praticado, em tese, por representante de empresa estabelecida no município de Rurópolis/PA, que teria mantido em depósito 
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madeira em tora, sem a correspondente licença ambiental. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 – 2ª CCR). Produto apreendido 
no pátio da empresa, localizada fora da zona de amortecimento da Flona Tapajós, a 14 Km desta. Faixa de 10 Km a partir dos 
limites da Unidade estabelecida como zona de amortecimento, conforme Plano de Manejo. Ausência de elementos que denotem 
ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Caso em que carece atribuição ao Parquet federal para 
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. 

 
761. Processo : 1.19.000.000783/2013-27 Voto: 10654/2013 Origem: PR/MA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de representação formulada em face de empresa que teria utilizado documentos 

ideologicamente falsos (atestado de capacidade técnica e anotação de responsabilidade técnica) em processo licitatório realizado 
pela Prefeitura do município de Paço do Lumiar/MA, para contratação de serviços de equipamentos de som. CP, art. 304. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Documentação técnica averbada pelo CREA/MA e apresentada perante órgão 
municipal. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Caso em 
que carece atribuição ao Parquet federal para 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. 

 
762. Processo : 1.23.007.000121/2013-64 Voto: 10669/2013 Origem: PRM-TUCURUÍ/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o qual encaminha cópia de 

procedimento que resultou na aplicação de penalidade administrativa à empresa revendedora varejista por não ter apresentado o 
Livro de Movimentação de Combustíveis e as notas fiscais de aquisição dos produtos comercializados. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32 – 2ª CCR). nc. IV). Eventual prática de crime contra a ordem econômica, previsto no art. 1º, inc. I, da Lei nº 
8.176/91. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Caso em 
que carece atribuição ao Parquet federal para 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. 

 
763. Processo : 1.28.000.001443/2013-12 Voto: 10539/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime ofertada por particular dando conta de possível crime de estelionato (CP, art. 

171). Particular que estaria, com o auxílio de advogada, apresentando à suposta vítima cópias de decisões judiciais 
possivelmente falsas, que, segundo sustentavam, teriam sido exaradas por juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte, com o objetivo de induzi-la em erro quanto à tramitação de ações judiciais que teriam sido propostas em seu 
benefício para questionar contratos de financiamento automotivo e, com essa conduta, obter vantagem indevida. 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 e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte. 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. 

 
764. Processo : 1.35.000.001777/2013-43 Voto: 10535/2013 Origem: PR/AL 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir da expediente oriundo do Juízo da 7ª Vara Federal de Sergipe dando conta de que advogado 

ter-se-ia apropriado de valores devidos a particular por condenação em ação ajuizada contra o INSS. 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. 

 
765. Processo : 1.34.001.007295/2013-24 Voto: 10532/2013 Origem: PR/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 de São Paulo 

dando conta de possíveis crimes de maus tratos a animais domésticos (Lei nº 9.605/98, art. 32). 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. 
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766. Processo : 1.30.015.000267/2013-76 Voto: 10530/2013 Origem: PRM – MACAÉ/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por particular dando conta de possíveis irregularidades no descarte 

do lixo pela Prefeitura do Município de Macaé/RJ. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos 
que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. 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. 

 
767. Processo : 1.22.000.002788/2013-07 Voto: 10528/2013 Origem: PRM – VARGINHA/MG 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de representação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA – para 

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

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

 
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS 
768. Processo : 1.24.001.000045/2012-29 Voto: 10540/2013 Origem: PRM – CAMPINA GRANDE/PB 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia-crime formulada pelo IBAMA para apurar suposto crime 

ambiental (Lei 9.605/98, art. 48). Particular que estaria mantendo residência e plantio de culturas e, com isso, dificultando a 
regeneração de vegetação situada às margens do Açude Boqueirão, no Município de Cabaceiras/PB. Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62-IV). A área de proteção permanente relativa àquele lugar ainda não foi delimitada, posto que pendentes 
providências a cargo do DNOCS para tanto, em cumprimento ao art. 62 da Lei nº 12.651/2012. A ausência de indicação precisa 
dos limites da área de proteção obstaculiza a plena configuração da materialidade delitiva, posto que, quando menos, denota a 
ausência do dolo na conduta investigada de impedir ou dificultar a regeneração de florestas ou vegetação. 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. 

 
769. Processo : 1.33.000.002890/2013-11 Voto: 10572/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de desacato (CP, art. 331) por particular em razão de ofensas irrogadas nos 

autos de correição parcial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato que está sendo apurado nos autos do 
Inquérito Policial nº 5020818-13.2013.4.04.7200 (IPL nº 630/2013), não havendo nenhum elemento novo de prova da 
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. 

 
770. Processo : 1.23.006.000122/2013-19 Voto: 10626/2013 Origem: PRM-PARAGOMINAS/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de fato instaurada a partir de expediente do IBAMA, comunicando a ocorrência de infração ambiental, possivelmente 

praticada por pessoa jurídica estabelecida no município de Paragominas/PA, que teria deixado de apresentar relatório anual de 
atividade, relativo aos exercícios de 2008/2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no 
auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza 
administrativa. Decreto nº 6.514/08, art. 81. Inexistência de elementos no sentido de que a obrigação omitida caracterizaria 
relevante interesse ambiental, nos termos do art. 68 da Lei nº 9.605/98. Falta de justa causa para a persecução penal. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
771. Processo : 1.15.000.002397/2013-19 Voto: 10627/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de apropriação indébita previdenciária por parte de 

ex-gestora do município de Pacajus/CE. CP, art. 168-A. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Delegacia da 
Receita Federal em Fortaleza/CE no sentido de que o município investigado aderiu ao parcelamento especial previsto na Medida 
Provisória nº 589/2012, agora 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. Caso em que a ausência de pagamento na data do 
respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal do Brasil de recurso do Fundo de Participação do 
Municípios para sua quitação. Interpretação sistemática do art. 1º da Lei nº 12.810/2013 c/c o inc. I do parágrafo único do art. 
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160 da Constituição Federal. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 

Barbosa Silva. 
 
772. Processo : 1.20.000.001432/2013-12 Voto: 10628/2013 Origem: PR/MT 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de contrabando de cigarros. CP, art. 334, § 1º, “b”. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de que o fato descrito neste expediente foi objeto de apuração no Inquérito 
Policial nº 8276-65.2013.4.01.3600 (IPL nº 537/2012), já arquivado pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso. 
Duplicidade de investigações. Incidência 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. 

 
773. Processo : 1.28.200.000097/2013-91 Voto: 10629/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de roubo à agência dos Correios do município de Serra Negra do Norte/RN, 

ocorrido em 25 de julho de 2013. CP, art. 157, § 2º, inc. I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Informação de que o fato descrito neste expediente já é objeto de apuração pela Polícia Federal em Natal/RN nos autos do IPL nº 
0770/2013. Duplicidade de investigações. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
774. Processo : 1.28.200.000098/2013-35 Voto: 10630/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de roubo à agência dos Correios do município de Serra Negra do Norte/RN, 

ocorrido em 18 de junho de 2013. CP, art. 157, § 2º, inc. I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Informação de que o fato descrito neste expediente já é objeto de apuração pela Polícia Federal em Natal/RN nos autos do IPL nº 
0818/2013. Duplicidade de investigações. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
775. Processo : 1.26.000.001887/2013-14 Voto: 10631/2013 Origem: PR/PE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Preparatório instaurado com objetivo de apurar notícia de irregularidades verificadas em processo de tomada de 

contas deflagrado pelo Ministério da Integração Nacional em face do ex-Prefeito do município de São Benedito do Sul/PE, em 
virtude da inexecução parcial de convênio, cujo objeto era a construção de barragens nos sítios Fortaleza, Betânia e Pau D'Arco. 
Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inspeção realizada pela Caixa Econômica 
Federal, que emitiu um Relatório de Avaliação Final – RAF/MI constatando a execução de 93,99% da meta física. Devolução 
aos cofres da União, devidamente corrigidos, de importância relativa às obras/serviços não realizados (6,01%). Funcionalidade 
da obra considerada satisfatória. Ausência de indícios de apropriação, desvio ou utilização em proveito próprio ou alheio de 
recursos públicos. Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento. 

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

 
776. Processo : 1.04.000.002006/2006-11 Voto: 10632/2013 Origem: PRR-4ª REGIÃO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o município 

de Itapuca/RS, cujo objeto é a concessão de apoio financeiro para o desenvolvimento de ações de melhoria no sistema de 
esgotamento sanitário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Execução da obra de construção da 1ª etapa da 
rede coletora e estação de tratamento de esgoto. Vistoria final realizada. Apresentação de justificativa técnica acerca das 
alterações promovidas no projeto. Prestação de contas apresentada. Ausência de indícios de apropriação, desvio ou utilização em 
proveito próprio ou alheio de recursos públicos federais. Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento. 

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

 
777. Processo : 1.27.002.000382/2013-85 Voto: 10633/2013 Origem: PRM-FLORIANO/PI 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis irregularidades na execução de convênio celebrado entre o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE e o município de Bom Jesus/PI, cujo objeto era a aquisição de veículo automotor, zero 
quilômetro, com especificações para transporte escolar, no âmbito do Programa Caminho da Escola. Decreto-Lei nº 201/67, art. 
1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Prestação de contas efetivada. Comprovação do nexo de causalidade 
entre os recursos liberados e a consecução do objeto. Aquisição de um ônibus escolar categoria convencional, conforme previsto 
no plano de trabalho. Ausência de indícios de malversação de verbas federais ou de sua aplicação irregular. Ausência de 
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva. 
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778. Processo : 1.31.000.001117/2013-10 Voto: 10634/2013 Origem: PR/RO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de corrupção passiva por parte de servidor do INCRA, que teria 

solicitado dinheiro para fazer levantamento topográfico de área rural (BR-319, Km 100, Ramal São Bernardo) para fins de 
regularização fundiária no Programa Terra Legal. CP, art. 317. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências 
preliminares realizadas pela Polícia Federal. Conclusão de que os depoimentos colhidos e os documentos juntados indicam que a 
narrativa do denunciante não reflete a verdade dos fatos, mormente no que tange à noticiada solicitação de vantagem indevida 
por servidor público. Denúncia motivada por disputa envolvendo a posse de terras na região. Falta de justa causa para 
continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
779. Processo : 1.25.003.009092/2012-81 Voto: 10635/2013 Origem: PRM-FOZ DO IGUAÇU/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado a partir de notícia a respeito de abordagem feita por parte da Polícia Militar nas 

dependências de moradia estudantil da Universidade Federal de Integração Latino-Americana – UNILA. Ocasião em que 
supostamente teriam ocorrido dano ao patrimônio da União, lesões corporais sofridas por estudantes, desacato, perturbação do 
sossego e resistência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Abordagem de policiais militares em alojamento 
estudantil, que resultou em confronto do qual resultou dano ao prédio do local dos fatos. Ocorrência de conflito generalizado, 
tumulto desordenado, em que os agentes envolvidos acidentalmente esbarraram em uma porta de vidro, provocando seu 
estilhaçamento. Ausência do elemento subjetivo do tipo. Atipicidade da conduta. Outros ilícitos praticados no desenrolar da ação 
policial (lesões corporais culposas, desacato, pertubação do sossego e resistência) já apreciados pela Polícia Militar e pelo 
Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento. 

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

 
780. Processo : 1.16.000.003095/2013-21 Voto: 10636/2013 Origem: PR/DF 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de certidão de ocorrência lavrada pela Polícia Federal, dando conta da suposta prática de 

crime de dano contra o patrimônio público. Comunicante que informa a depredação de uma janela do Ministério da Previdência 
Social, nesta capital. CP, art. 163, inc. III. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Local não preservado e fato 
não presenciado por testemunha. Perícia não realizada, inexistindo, no caso, linha de investigação viável. Ausência de indícios 
suficientes de autoria aptos a justificar a continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
781. Processo : 1.26.000.001597/2013-71 Voto: 10637/2013 Origem: PRM-PALMARES/PE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de ofício do Juízo da 1ª Vara do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho/PE, 

noticiando suposto crime de desobediência por parte de titular do Cartório do 1º Tabelionato de Notas e Protestos, Ofícios de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Jaboatão dos Guararapes/PE. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC n° 
75/93, art. 62, IV). Informação no sentido de que a ordem judicial restou cumprida tão logo o titular cartorário teve notícia de 
sua existência. Ausência de dolo. Demora que em nada se identifica, no caso, com eventual recalcitrância ou deliberado intuito 
de não dar cumprimento à determinação judicial. 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. 

 
782. Processo : 1.30.907.001684/2010-49 Voto: 10638/2013 Origem: PRM-PETRÓPOLIS/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de apurar possível descumprimento de requisições da MPT - 

Procuradoria do Trabalho no município de Petrópolis por parte de representante de empresa estabelecida na cidade de Três 
Rios/RJ. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Destinatário não especificado pelas requisições do MPT, que 
foram recebidas por três pessoas diversas, nenhuma delas sócio ou representante legal constante da base de dados da Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Não comprovação de que o investigado (sócio) recebeu pessoalmente as 
requisições ministeriais. Ciência pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atendê-la não evidenciada. Conduta omissiva 
não caracterizada. Carência 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. 

 
783. Processo : 0036/2013 Voto: 10649/2013 Origem: PR/PB 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes de estelionato qualificado e de inserção de dados falsos em sistema 

informatizado do INSS. Suposta ocorrência de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários. CP, arts. 171, § 3º, e 
313. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ordem de habeas corpus concedida em favor do ex-servidor ora 
investigado, determinando o trancamento de todos as ações penais em curso nas quais apurados os crimes de estelionato 
majorado e de inserção de dados falsos, praticados no período compreendido entre os anos de 2004 e 2006. IPL que tem por 
objeto benefícios irregularmente concedidos em 07/2004, 09/2004, 05/2005, 02/2006, 05/2006. Reconhecimento expresso da 
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continuidade delitiva (CP, art. 71) pelo TRF da 5ª Região. Caso em que foi considerada a maior pena privativa de liberdade 
aplicada, com majoração no patamar máximo, restando esvaziada a justa causa das apurações ainda em trâmite por 
impossibilidade de qualquer nova exasperação quando da unificação das penas cominadas com aquelas já objeto de execução. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
784. Processo : 1.29.004.001196/2013-79 Voto: 10639/2013 Origem: PRM-PASSO FUNDO/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS. Realização de saques indevidos de benefício previdenciário após o 

óbito da titular. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apuração de possível pagamento 
indevido de 2 (duas) parcelas do benefício após a morte da segurada, relativas aos meses de outubro e novembro/2004, no valor 
atualizado de R$ 1.154,23. Ausência de significativa lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal. Eventual 
desproporcionalidade e consequente injustiça na aplicação de qualquer reprimenda à conduta investigada, que não apresenta 
indícios claros de dolo configurador de estelionato qualificado. Homologação de arquivamento. 

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

 
785. Processo : 0056/2009 Voto: 10650/2013 Origem: PRM-LUZIÂNIA E FORMOSA/GO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de furto do sinal de linha telefônica instalada na Agência da 

Previdência Social no município de Luziânia. CP, art. 155, § 3º. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Exame 
pericial realizado à época, concluindo pela anormalidade no serviço de telefonia prestado. Inexistência de irregularidades nas 
conexões internas dos ramais da agência. Caso em que não houve, todavia, verificação das causas da interferência externa pela 
companhia telefônica. Oitiva das pessoas que trabalhavam no comitê eleitoral, local para onde teria sido desviado o sinal da 
linha telefônica. Indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas não evidenciados. Fato ocorrido há mais de 5 (cinco) 
anos. Inviabilidade de novas diligências. Homologação do arquivamento. 

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

 
786. Processo : 1.17.000.002132/2013-46 Voto: 10640/2013 Origem: PR/ES 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Corregedoria Regional de Polícia Federal, noticiando que, no dia 

19/6/2013, no Aeroporto de Vitória/ES, o investigado, após receber a informação de que não havia nenhuma passagem aérea em 
seu nome, teria ficado transtornado e tentado entrar na área de embarque para encontrar-se com um parente, momento em que foi 
contido pela vigilância do aeroporto e pela Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato 
relatado por testemunhas ouvidas pela Polícia Federal, que não retrata conduta típica, pois não houve qualquer tipo de ameaça ou 
intento de praticar infração penal. Materialidade delitiva não configurada no caso. Homologação do arquivamento. 

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

 
787. Processo : 1.14.006.000072/2007-31 Voto: 10642/2013 Origem: PRM-ALAGOINHAS/BA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Civil Público instaurado a partir de expediente encaminhado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que contém 

representação formulada contra o ex-gestor do município de Sátiro Dias/BA, noticiando o desaparecimento de bens pertencentes 
à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, entregues em regime de comodato à Prefeitura. Possível prática de crime de 
peculato. CP, art. 312. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação de que, em razão do longo tempo 
decorrido entre o contrato de comodato (03/1993) e o momento em que se atentou para o sumiço dos bens (03/2006), não há 
como precisar exatamente quando e em que circunstâncias os bens desapareceram. Inviabilidade de qualquer apuração, que teria 
que remontar ao ano de 1993 para saber quem eram os gestores dos bens e até mesmo se houve desvio, perda ou mero 
perecimento dos bens, de valor irrisório. Ação de ressarcimento sequer ajuizada pela Procuradoria Federal da FUNASA. Fato 
que carece de repercussão 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. 

 
788. Processo : 1.18.000.001464/2009-90 Voto: 10643/2013 Origem: PR/GO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Civil Público instaurado a partir de relatório de auditoria elaborado pela Controladoria Geral da União, concernentes a 

irregularidades nos atos de gestão supostamente ocorridas no âmbito da Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde 
em Goiás – CORE/FUNASA. Dispensa indevida de licitação, por meio de fracionamento de despesas. Lei nº 8.666/93, art. 89. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos que remontam ao período compreendido entre 1999 e 2000. Pena 
máxima cominada de 5 (cinco) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que 
decorridos mais de 12 (doze) anos dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento. 

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

 
789. Processo : 1.33.001.000512/2013-92 Voto: 10644/2013 Origem: PRM-BLUMENAU/SC 
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 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado no período de 06 
a 08/1995. Autoria não identificada. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da 
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos da última percepção indevida. 
Extinção da punibilidade de eventual ilícito penal (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento. 

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

 
790. Processo : 1.21.000.001015/2011-71 Voto: 10645/2013 Origem: PR/MS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado para acompanhamento das providências adotadas pelo Sistema Penitenciário Federal 

com relação ao fato de um interno ter sido encontrado, já sem vida, no dia 03/05/2011, pendurado pelo pescoço por uma peça de 
vestuário amarrada à entrada de ventilação de sua cela no Presídio Federal de Campo Grande/MS. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato que ensejou a instauração de inquérito policial (IPL nº 197/2011), arquivado a pedido do MPF, ao 
fundamento de haver sido confirmada a hipótese de suicídio. Expediente no qual foram envidados esforços no sentido de cobrar 
da administração penitenciária providências aptas a evitar que referida estrutura (brises de ventilação das celas) fosse novamente 
utilizada para fixação de peças de vestuário ou quaisquer outros materiais que permitissem aos internos atentarem contra suas 
integridades físicas, notadamente por não ter sido esse o primeiro episódio daquela natureza. Notícia de elaboração de projeto 
visando ao fechamento dos citados brises. Realização de inspeção ordinária à PFCG (junho/2013), constatando-se a instalação de 
grades perfuradas naquelas estruturas, de sorte a inviabilizar seu uso na forma antes narrada, sem prejuízo do cumprimento de 
sua função de ventilar e permitir a passagem de luz. Juntada de fotos fornecidas pela direção da PFCG. Ponto de vulnerabilidade 
das celas eliminado. Exaurimento do objeto. Homologação do arquivamento. 

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

 
791. Processo : 1.33.000.004857/2009-49 Voto: 10646/2013 Origem: PR/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação encaminhada pela Delegacia da Receita Previdenciária em 

Florianópolis/SC, noticiando possível crime de sonegação de contribuição previdenciária por parte dos gestores da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina – AGESC, no período de 2005 a 2008. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Crédito tributário ainda não constituído definitivamente na esfera administrativa, em razão de recurso 
interposto pela contribuinte. Pendência de julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Crime de natureza 
material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário, que somente se dará com a decisão 
administrativa final. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Homologação do arquivamento. 

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

 
792. Processo : 1.27.002.000465/2013-74 Voto: 10647/2013 Origem: PRM-FLORIANO/PI 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de ação penal enviada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, visando à 

apuração de eventual crime de sonegação e/ou apropriação indébita previdenciária. CP, art. 168-A ou 337-A. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de o fato objeto dos autos ensejou a instauração da NF nº 
1.27.002.000371/2013-03. Manifestação no sentido de requisitar à Receita Federal ação fiscal referente a possíveis delitos 
tributários. Duplicidade de investigações. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

 
793. Processo : 1.15.002.000193/2013-23 Voto: 10338/2013 Origem: PRM – JUAZEIRO DO NORTE/IGUATU-CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de cópia do Acórdão nº 4.906/2007, exarado pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

do Ceará, para apurar possíveis irregularidades a cargo de ex-gestora do FUNDEF no Município de Saboeiro/CE, no período de 
janeiro a março de 2000, que poderiam, em tese, constituir, dentre outros, crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 
168-A), peculato (CP, art. 312) e dispensa ilegal de licitação (Lei nº 8.666/98, art. 89). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Ausência de elementos indicativos de desvio ou apropriação de verbas públicas. Inviabilidade de novas diligências, 
posto que desde os fatos já se passaram quase catorze anos. As demais irregularidades constatadas podem constituir crimes que, 

acaso configurados, estariam prescritos. 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. 
 
794. Processo : 0005578-31.2013.4.05.8400 Voto: 10608/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de Comunicação de Infração encaminhada pelo IBAMA relatando que particular trasportou 

catorze quilos de lagosta sem comprovante de origem. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta transportar 
pescados ou produtos originados da pesca sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente, embora configure 
infração administrativa prevista no art. 35, IV, do Decreto nº 6.514/200, não encontra conformação típica na Lei nº 9.605/98, 

cujo art. 34, parágrafo único, III, requer, para a configuração do crime ali previsto, que o transporte seja de espécime proveniente 
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de coleta, apanha ou pesca proibida, assim entendida aquela realizada em período no qual seja proibida ou em lugar interditado 
por órgão competente, nos termos do caput do dispositivo legal citado. Caso em que a pesca não se deu em período de defeso 

nem em lugar interditado, conforme Relatório de Fiscalização do órgão ambiental noticiante. 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. 

 
795. Processo : 1.23.003.000207/2009-41 Voto: 10569/2013 Origem: PRM - ALTAMIRA/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Civil Público instaurado a partir de notícia-crime formulada pelo IBAMA, dando conta de possível crime ambiental 

consistente na suposta falsificação de Autorizações para Transporte de Produto Florestal – ATPF – lavradas por este órgão 
ambiental (Lei nº 9.605/1998, art. 46, parágrafo único). Arquivamento fundado na inexistência dos documentos originais, o que 

impediria a comprovação da materialidade delitiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora o exame de 
corpo de delito não seja imprescindível à comprovação da materialidade da eventual falsidade, nos termos do art. 167 do CPP e 
na esteira da jurisprudência do STJ, é certo que, no presente caso, novas diligências se mostram inviáveis para tanto, posto que 

desde os fatos já se passaram ao menos dez anos. 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. 
 
796. Processo : 1.23.007.000022/2013-82 Voto: 10588/2013 Origem: PRM - TUCURUÍ/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de remessa pelo TCU de cópia do Acórdão nº 1823/2013, que, nos autos da Tomada de 

Contas Especial nº 022.216/2009-1, julgou irregulares as contas referentes ao Convênio nº 1021/2001, firmado entre o Fundo 
Nacional de Saúde e o Município de Pacajá para o apoio técnico e financeiro para a aquisição de ambulâncias. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato que está sendo apurado nos autos da ação penal nº 2009.39.03.000692-2. 
Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento. Remessa dos autos à 5ª CCR/MPF para análise da 
matéria afeta às suas atribuições. 

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

 
797. Processo : 1.25.001.000391/2013-51 Voto: 10557/2013 Origem: PRM – CAMPO MOURÃO/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de Representações Fiscais para Fins Penais para apurar possível crime de contrabando (CP, 

art. 334) ou de importação ilegal de medicamentos (CP, art. 273, § 1º-B). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). Os fatos apurados neste expediente são objeto do Inquérito Policial nº. 0219/2013 (autos nº 5005401-29.2013.4.04.7003), 
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. 

 
798. Processo : 1.34.014.000410/2013-91 Voto: 10585/2013 Origem: PRM – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime contra a ordem econômica (Lei nº 8.176/91, art. 2º) consistente na extração 

irregular de areia por empresa localizada no Município de Caçapava/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Vistoria realizada no local no dia 09/06/2011 constatou que as atividades de lavra estão paralisadas, não havendo indício de 
extração de areia recente. Eventual realização dessa conduta no passado já está sendo apurada nos autos do Inquérito Policial nº 
0001497-87.2006.4.03.6121, autuado em 22/05/2006. 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. 

 
799. Processo : 1.24.000.002156/2013-61 Voto: 10568/2013 Origem: PR/PB 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir cópias do Acórdão nº 5215/2012, exarado pelo Tribunal de Contas da União, para apurar 

possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) atribuído a juiz classista, que teria declarado falsamente que tinha sido 
empregado de empresas com o fim de ser investido naquele cargo perante a Junta de Conciliação e Julgamento em Patos/PB, no 
triênio 1998/2001. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos apurados neste expediente foram objeto da 
ação penal nº 0007597-48.2001.4.05.8200, em cujos autos se declarou extinta a punibilidade do agente. 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. 

 
800. Processo : 1.25.012.000415/2013-42 Voto: 10564/2013 Origem: PRM - GUAÍRA/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais em que se noticia a ocorrência de crime de 

contrabando de cigarros (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 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 
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território nacional. Caso em que foram apreendidos apenas 14 (catorze) maços de cigarros de origem estrangeira, o que, 
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Inexistência de reiteração delitiva. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
801. Processo : 1.25.012.000417/2013-31 Voto: 10565/2013 Origem: PRM - GUAÍRA/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais em que se noticia a ocorrência de crime de 

contrabando de cigarros (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 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 7 (sete) maços de cigarros de origem estrangeira, o que, 
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Inexistência de reiteração delitiva. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
802. Processo : 1.25.012.000424/2013-33 Voto: 10566/2013 Origem: PRM - GUAÍRA/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais em que se noticia a ocorrência de crime de 

contrabando de cigarros (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 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 3 (três) maços de cigarros de origem estrangeira, o que, 
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Inexistência de reiteração delitiva. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
803. Processo : 1.22.002.000249/2013-13 Voto: 10584/2013 Origem: PRM - UBERABA/MG 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir da remessa de Boletim de Ocorrência dando conta de que funcionária pública da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ao conferir sua caixa postal no dia 23/10/2002, teria encontrado cópia do seu 
contracheque referente à competência de setembro de 2012 aberta e rasurada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Cuidando-se de mera cópia do contracheque, e não documento original, tem-se que a conduta investigada não encontra 
conformação típica. Homologação do arquivamento. 

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

 
804. Processo : 1.15.000.000847/2013-39 Voto: 10574/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação formulada por particular dando conta de possíveis 

irregularidades na criação de Programa de Pós-Graduação na área de Biotecnologia na Universidade Federal do Ceará, que, 
segundo o noticiante, serviria aos interesses pessoais de professor daquela instituição que promoveu a criação do referido curso. 
Homologação do arquivamento no âmbito da 1ª CCR e remessa dos autos a esta 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, inc. IV). Instada a se pronunciar, a UFC informou que “o referido Programa foi aprovado em todas as instâncias da 
Universidade Federal do Ceará” e que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES – 
“manifestou-se recomendando fortemente a sua criação”, ressaltando ainda que “o Programa de Pós-Graduação (Mestrado e 
Doutorado) em Biotecnologia de Recursos Naturais foi criado por um grupo de professores/pesquisadores da UFC de diferentes 
Departamentos, que apresentam envolvimento efetivo em pesquisas envolvendo biotecnologia”. 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. 

 
805. Processo : 1.16.000.002577/2013-63 Voto: 10359/2013 Origem: PR/DF 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Ministério da Fazenda dando conta da demissão de dois servidores 

públicos federais por ato de improbidade administrativa. O expediente foi inicialmente encaminhado à Presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral e depois à Procuradoria-Geral Eleitoral, que, por sua vez, o remeteu à Procuradoria da República no Distrito 
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No âmbito criminal, os fatos já estão sendo apurados nos autos 
da Notícia de Fato nº 1.34.001.002522/2012-44, em trâmite perante a Procuradoria da República em São Paulo e instaurada a 
partir de cópia do processo administrativo disciplinar nº 10879.000006/2011-72, que culminou com as demissões noticiadas. 
Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento. Remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional 
Eleitoral em São Paulo para análise de eventual repercussão dos fatos apurados no âmbito eleitoral. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva. 
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806. Processo : 1.30.015.000219/2013-88 Voto: 10577/2013 Origem: PRM – MACAÉ/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de registro de ocorrência encaminhado pela Polícia Civil dando conta 

de possíveis movimentações fraudulentas de valores em contas poupança e correntes mantidas em agência da Caixa Econômica 
Federal em Macaé/RJ. Observando-se que o fato já era objeto do Inquérito Policial nº 313/2013, no qual o gerente geral daquela 
agência da CEF estaria tardando em prestar as informações solicitadas pela autoridade policial, conduta que também restou 
verificada nos autos do Inquérito Policial nº 312/2012, o feito prosseguiu para apurar possível crime de desobediência (CP, art. 
330). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, inc. IV). As supostas movimentações fraudulentas de valores já são objeto 
dos Inquéritos Policiais referidos. Quanto ao possível crime de desobediência, instado a se pronunciar, o gerente geral da agência 
da CEF informou “que não respondeu tempestivamente os ofícios encaminhados pela Polícia Federal tendo em vista a 
complexidade dos casos, que necessitou de acionar outras áreas da empresa, para chegar a resposta solicitada”, as quais já foram 
apresentadas, mas que “não teve em nenhum momento a intenção de descumprir a requisição policial”. As informações 
solicitadas já foram prestadas, embora tardiamente. Ausência de elementos indicativos do dolo na 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. 

 
807. Processo : 1.14.000.002851/2013-79 Voto: 10318/2013 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 fiel depositário de bens penhorados para garantia de execução 
trabalhista, quanto teria sido intimado para informar onde se encontravam, não o fez. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 
62, inc. IV). Ausência de ciência pessoal do investigado, posto que não encontrado nos endereços indicados nos autos do 
processo. Inadmissibilidade de constrição de liberdade do depositário infiel. Enunciado n. 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. Ausência de tipicidade para o 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 e o Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva. 

 
808. Processo : 1.22.002.000274/2013-99 Voto: 10333/2013 Origem: PRM – UBERABA/MG 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de desobediência (CP, art. 330) que teria sido praticado por Gerente da 

Agência da Previdência Social em Iturama/MG consistente no não atendimento de ordem judicial para “exclusão no CNIS do 
reclamante da relação empregatícia apontada com a reclamada”. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Ausência 
de elementos que comprovem o efetivo recebimento das ordens judiciais, endereçadas de forma genérica ao “Chefe” do INSS. 
Instado a se pronunciar, o gerente informou que somente tomou conhecimento da ordem no dia 25/10/2013 e que esta foi 
integralmente cumprida. 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. 

 
809. Processo : 1.21.006.000053/2013-18 Voto: 10322/2013 Origem: PRM – COXIM/MS  
 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 dezembro de 2003 e janeiro de 2004, no valor de R$ 910,00. 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. 

 
810. Processo : 1.25.008.000459/2013-31 Voto: 10549/2013 Origem: PRM – UNIÃO DA VITÓRIA/PR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques de benefício 

previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Percepção de duas parcelas de benefício 
previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 31/12/2000. Apuração de que o levantamento dos valores se deu mediante 
alvará judicial. 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. 

 
811. Processo : 1.29.011.000225/2013-96 Voto: 10551/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques indevidos de benefício 
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previdenciário após o óbito da 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 
07/2003 a 10/2003. Fatos ocorridos há mais de 10 (dez) anos. Inviabilidade de novas diligências para colheita de dados que 
justifiquem a continuidade da persecução criminal. Notoriedade, ademais, de que o falecimento de qualquer pessoa exige a 
realização de despesas com o funeral, bem como a quitação de dívidas, por mínimas que sejam, deixadas pelo de cujus, 
especialmente quando humilde a sua origem. Conduta que não apresenta indício mínimo de dolo configurador de estelionato 
qualificado. Falta de justa causa para a continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
812. Processo : 1.29.011.000228/2013-20 Voto: 10553/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 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 
01/2001 a 01/2002. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Oswaldo José 
Barbosa Silva. 

 
813. Processo : 1.30.001.004532/2013-44 Voto: 10316/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques indevidos de benefício 

previdenciário após o óbito da 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 
01/2002 a 05/2002. Fatos ocorridos há mais de 10 (dez) anos. Inviabilidade de novas diligências para colheita de dados que 
justifiquem a continuidade da persecução criminal. Notoriedade, ademais, de que o falecimento de qualquer pessoa exige a 
realização de despesas com o funeral, bem como a quitação de dívidas, por mínimas que sejam, deixadas pelo de cujus, 
especialmente quando humilde a sua origem. Conduta que não apresenta indício mínimo de dolo configurador de estelionato 
qualificado. Falta de justa causa para a continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
814. Processo : 1.29.004.001236/2013-82 Voto: 10550/2013 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação pela Polícia Civil em Tapejara/RS de crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 

1º). Apreensão de uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) supostamente recebida de um banco. Revisão de arquivamento (LC 
n° 75/93, art. 62, inc. IV). Fato noticiado por pessoa que teria recebido uma nota contrafeita quando da realização de saque de 
proventos de aposentadoria em agência bancária. Impossibilidade de identificar e localizar o responsável pela prática criminosa. 
Noticiante que, depois de tentar utilizar a cédula falsa em uma farmácia, dando-se conta da falsidade, compareceu à Polícia Civil 
apresentando a cédula para apreensão e dispondo-se à investigação. Ausência de dolo. Falta de justa causa para prosseguir na 
persecução penal. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do 
Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação de arquivamento. 

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

 
815. Processo : 1.15.000.002054/2012-73 Voto: 10583/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-

A) atribuído a ex-gestora do Gabinete do Prefeito de Caucaia/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. A ausência de 
pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal do Brasil de recurso do Fundo de 
Participação dos Municípios para sua quitação, conforme disposto no art. 1º do referido diploma legal. 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. 

 
816. Processo : 1.29.011.000214/2013-14  Voto: 10324/2013 Origem: PRM - URUGUAIANA/RS 
 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 do titular, ocorrido 
em 01/12/1994. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses 
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de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 12 (doze) anos da última percepção indevida, 
ocorrida em 24/03/1995 (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. 

 
817. Processo : 1.30.001.004577/2013-19 Voto: 10348/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime formulada pela Procuradoria Federal Especializada – 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 19/10/1994. 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 18 (dezoito) 
anos da última percepção indevida, ocorrida em 05/04/1995 (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. 

 
818. Processo : 1.28.000.001412/2010-19 Voto: 10571/2013 Origem: PR/RN 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de cópia do Acórdão nº 118/2009, exarado pelo Tribunal de Contas da União, no qual se 

verificaram possíveis irregularidades no Pregão nº 2004/0397, para a contração de mão de obra temporária pelo Banco do Brasil, 
consistentes no fato de que as três empresas participantes pertenceriam a um mesmo grupo de pessoas. Possível crime de fraude 
em licitações (Lei nº 8.666/93, art. 89). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 4 
(quatro) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 8 (oito) anos da realização do 
certame, ocorrido em 2004 (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. 

 
819. Processo : 1.11.000.000054/2007-11 Voto: 10352/2013 Origem: PR/AL 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Preparatório instaurado a partir de Recomendação da Unidade Descentralizada da Corregedoria Geral do 

Ministério Público Federal na Procuradoria Regional da República na 5ª Região para restituição de autos de “Carta Precatória” 
oriunda da Procuradoria da República no Município de Campina Grande/PB para inquirição de particular visando à instrução do 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.24.001.00048/2004-52, no qual se apurava possível crime contra a ordem tributária 
(Lei nº. 8.137/90, art. 1º, I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Nos termos da manifestação do Procurador 
oficiante, o feito restituído “certamente (…) foi arquivado ou instruiu equivocadamente alguma outra peça de informação ou 
processo judicial, mas que por problemas técnicos ou de gerenciamento (…) permanece constando do Sistema Eletrônico Único, 
apesar de não estarem fisicamente no gabinete do 1º Ofício”, origem do presente procedimento. Exaurimento do objeto. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
820. Processo : 00912/2012 Voto: 10600/2013 Origem: PRM – ARAPIRACA/AL 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de roubo, na forma tentada, contra caminhão que realizava transporte 

para os Correios, no dia 28/09/2012, nas proximidades das cidades de São Sebastião/AL e Porto Real do Colégio/AL. CP, art. 
157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de prejuízo financeiro aos 
Correios, posto que somente foram levados objetos pessoais do motorista e causado dano a peça do caminhão, de propriedade de 
empresa que presta serviço à empresa pública. Oitiva do motorista, que afirmou não ser capaz de identificar os criminosos “em 
função do escuro da noite e pelo fato de ter permanecido durante toda ação criminosa com a cabeça abaixada”. Veículo que não 
dispunha de câmera de segurança. Relatório conclusivo da autoridade policial no sentido de não haver dados suficientes para 
identificar e localizar os agentes. Ausência de indícios de autoria e de diligências capazes de modificar o panorama probatório 
atual e justificar a continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
821. Processo : 1.33.009.000101/2012-46 Voto: 10570/2013 Origem: PRM - CAÇADOR/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de cópia do Procedimento Preparatório nº 06.2011.000996-6, em trâmite perante a Promotoria 

de Justiça da Comarca de Videira/SC, para apurar possível crime de falsificação de selo ou sinal público (CP, art. 296) tendo em 
vista que empresa estaria comercializando extintores de incêndio com selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO – vencido. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Apuração de que os 
extintores de incêndio eram vendidos com selos do INMETRO meramente vencidos, sem que haja qualquer indicativo de 
falsificação. Eventual crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90, art. 7º, II) já está sendo apurado na Justiça Estadual, 
perante a qual foi oferecida denúncia. Homologação do arquivamento. 

 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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822. Processo : 1.23.002.000328/2005-79 Voto: 10321/2013 Origem: PRM - SANTARÉM/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Civil Público instaurado a partir de representação formulada pelo município de Aveiro/PA visando apurar suposta 

omissão de seu ex-Prefeito no fornecimento de dados ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, nos anos 
de 2000 a 2004. Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, VII. Homologação do arquivamento no âmbito da 5ª CCR e remessa dos autos a 
esta 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Nos termos da Nota Técnica nº 013/2005, do 
Departamento de Economia do Ministério da Saúde, o descumprimento de obrigações acessórias, ainda que prevista em lei, não 
constitui omissão no dever de prestar contas, tendo em vista que o não envio dos dados ao SIOPS não implica sequer a 
suspensão das transferências de recursos da União para o Município. Precedentes da 2ª CCR (Procedimento MPF nº 
1.19.000.000135/2013-71, Rel. Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho, Voto nº 2581/2013, 577ª Sessão, 24/04/2013). 
Obrigatoriedade do registro dos dados no referido sistema somente a partir do exercício de 2013 (LC nº 141/2012, art. 39, § 1º, 
inc. I). 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. 

 
823. Processo : 1.33.005.000554/2013-93 Voto: 10560/2013 Origem: PRM - JOINVILLE/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de cópias de Inquérito Civil Público para apurar possível crime de sonegação fiscal (Lei nº 

8.137/90, art. 1º), tendo em vista que empresa de prestação de serviços estaria auferindo remuneração do Hospital Municipal São 
José, em Joinville/SC, sem que a contratação houvesse sido precedida de licitação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inc. IV). Informação da Delegacia da Receita Federal em Joinville/SC no sentido de que “as informações disponíveis 
sugerem que não houve a omissão das receitas oriundas dos pagamentos efetuados pelo Hospital Municipal São José”. 
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”. Continuidade das investigações para apurar 
possível crime previsto na Lei nº 8.666/93. Falta de justa causa para a persecução penal quanto ao suposto crime de sonegação 
fiscal. Homologação do arquivamento. 

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

 
824. Processo : 1.30.001.003063/2013-46 Voto: 10344/2013 Origem: PR/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime anônima dando conta de possível crime consistente no emprego de 

fraude no sistema de sorteios das Loterias vinculadas à Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio que se recebe como 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa genérica, desprovida de elementos mínimos à deflagração de persecução 
penal. Impossibilidade de notificação do representante para esclarecimentos, posto que se manteve no anonimato. Homologação 
do arquivamento. 

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

 
825. Processo : 1.32.000.000789/2013-62 Voto: 10641/2013 Origem: PR/RR 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado por Desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima, 

informando sobre apuração de responsabilidade de Delegado Civil por supostamente ter investigado de forma indevida 
autoridades estaduais detentoras de prerrogativa de foro, entre elas o próprio noticiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Ofício que em si não traz a narrativa de qualquer crime. Notícia de possível cometimento de infrações funcionais por 
parte de Delegado da Polícia Civil e de Promotor de Justiça. Instauração de inquérito (IPL nº 42/2013) em face do policial civil 
para apurar eventual prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139, 140 c/c 141, III, e 158 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90. 
Representações dirigidas ao Corregedor-Geral do CNMP contra membros do Parquet Estadual. Querela entre as referidas 
autoridades, que acabou por envolver o nome do oficiante. Conduta típica não evidenciada no expediente que ensejou a 
instauração do presente procedimento. Homologação do arquivamento. 

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

 
826. Processo : 1.20.002.000231/2013-88 Voto: 10648/2013 Origem: PRM-SINOP/MT 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de ICP nº 1.20.000. 000234/2004-41, enviada pela PR/MT, para apurar 

irregularidades em convênios firmados entre o município de Carlinda/MT e os Ministérios da Integração Social e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Juntada aos autos da Nota Técnica nº 211/2011/MMPZ/PU/MT, expedida pela Procuradoria da União no Estado do Mato 
Grosso, esclarecendo que o TCU terminou por aprovar, com ressalvas, as prestações de contas relativas aos convênios, afastando 
as irregularidades antes apontadas. Inexistência de débitos do ex-gestor para com a Fazenda Nacional. Ausência de elementos 
mínimos aptos a indicar eventual materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
827. Processo : 1.29.000.002434/2013-01 Voto: 10538/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
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 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir da remessa pela Polícia Civil em Taquari/RS de Inquérito Policial instaurado para apurar 

crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Apreensão de uma cédula falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais). Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Fato noticiado por pessoa cujo companheiro teria recebido a cédula, em uma festa, 
de outra pessoa para comprar cervejas. Impossibilidade de identificar e localizar o responsável pela prática criminosa, posto que 
nem o companheiro da noticiante nem a pessoa que lhe entregou a cédula foram encontrados. Inviabilidade de novas diligências 
tendentes a apurar a autoria delitiva, posto que desde os fatos já se passaram quase sete anos. Noticiante que, dando-se conta da 
falsidade, compareceu à Polícia Civil apresentando a cédula para apreensão e dispondo-se à investigação. Ausência de dolo. 
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o 
Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. 
Homologação de arquivamento. 

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

 
828. Processo : 1.15.000.000485/2009-08 Voto: 10537/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado a partir Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possíveis crimes de 

apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) imputados a 
representantes de centro católico de evangelização. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). O fato que constitui 
possível crime de apropriação indébita previdenciária ensejou a lavratura do DEBCAD nº 371783801, já quitado, conforme 
informação da Receita Federal. Já o fato que possivelmente configuraria o crime de sonegação previdenciária implicou na 
lavratura dos DEBCAD nº 371783810, já quitado, e 371783798, este extinto por decisão judicial proferida nos autos da ação nº 
0003049-71.2010.4.05.8100, que reconheceu o direito da investigada à imunidade tributária. 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. 

 
829. Processo : 1.29.000.002336/2013-66 Voto: 10536/2013 Origem: PR/RS 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir da remessa de cópia de procedimento administrativo autuado para apurar possível crime de 

fraude em licitações (Lei nº 8.666/93, art. 89). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Licitação realizada pelo 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse 
da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Atribuição do Ministério Público Estadual para apurar os fatos, que concluiu 
pela inexistência de crime. Ausência de novos elementos de prova da materialidade ou autoria delitivas. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
830. Processo : 1.33.001.000450/2013-19 Voto: 10533/2013 Origem: PRM - BLUMENAU/SC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada pelo IBAMA, dando conta de possível crime ambiental 

consistente na suposta falsificação de Autorizações para Transporte de Produto Florestal – ATPF (Lei nº 9.605/1998, art. 46, 
parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. 

Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 6 (seis) anos do fato, ocorrido em 09/06/2007 (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. 

 
831. Processo : 1.19.000.001821/2013-69 Voto: 10531/2013 Origem: PR/MA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da 9ª Vara Federal do Maranhão dando conta do descumprimento de 

decisão judicial para apresentação de procedimento administrativo por Chefe da Agência de Atendimento de Demandas Judiciais 
no INSS, que poderia configurar o crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, inc. 
IV). Havendo a cominação de sanções civis para o caso de descumprimento da ordem judicial – in casu, a aplicação da multa –, 
não se configura o crime de desobediência. Precedentes do STJ (Resp. Nº 1.280.328; 04/09/2012) e desta 2ª CCR. De outro 
tanto, instado a se pronunciar, o investigado informou que adotou todas as providências a seu cargo para cumprir a determinação 
judicial tempestivamente, o que só não foi possível por entraves burocráticos da autarquia previdenciária, de modo que, quando 
menos, evidencia-se a ausência de dolo na 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. 

 
832. Processo : 1.36.000.000979/2013-31 Voto: 10527/2013 Origem: PR/TO 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular dando conta de suposto crime de prevaricação (CP, 

art. 319) imputado à Coordenadora de Assistência Médica e Social do TRE/TO, tendo em vista que esta não teria apurado a 
contento a suspensão temporária do atendimento aos beneficiários do plano de saúde do referido Tribunal por médico vinculado 
a hospital situado em Palmas/TO. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, inc. IV). Instada a se pronunciar, a 
coordenadora daquele setor informou que a suspensão ocorrida entre os dias 15 e 25 de outubro de 2012 deu-se em razão de 
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mobilização nacional contra os honorários pagos pelos planos de saúde e envolveu 10 (dez) planos, dentre os quais não estava o 
daquele Tribunal. Ressaltou, porém, que as redes credenciadas de Palmas não estavam bem orientadas quanto a quais planos 
deixariam ou não de ser atendidos, o que motivou aquela Coordenação a encaminhar mensagens eletrônicas aos servidores 
comunicando sobre a possível paralisação e alertando sobre a necessidade de entrarem em contato em caso de recusa de 
atendimento. Asseverou, finalmente, que, no caso específico do noticiante, a coordenadoria entrou em contato, de imediato, com 
o hospital para fins de regularização da situação, o que efetivamente ocorreu no dia 22 de outubro daquele ano. Ausência de 
retardo na prática de ato de ofício. Notória ausência de dolo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, havendo, ao revés, 
indicativos do empenho da servidora investigada em resolver a dificuldade enfrentada pelo noticiante no uso do plano de saúde. 
Atipicidade da conduta apurada. Homologação do arquivamento. 

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

 
833. Processo : 1.03.000.000718/2013-61 Voto: 10526/2013 Origem: PRM – BAURU/SP 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo instaurado para apurar possível crime de dispensa ilegal de licitação (Lei nº 8.666/93, art. 89) no 

emprego de verbas oriundas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE – pelo Município de Cerqueira 
Cesar/SP nos exercícios de 2008 e 2009. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos apurados neste 
expediente são objeto do Inquérito Policial nº. 0588/2013 (autos nº 0001032-22.2013.4.03.6125), 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. 

 
834. Processo : 1.30.015.000014/2013-01 Voto: 10525/2013 Origem: PRM – MACAÉ/RJ 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia-crime formulada por meio eletrônico para apurar possível 

crime estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Particular que estaria recebendo o benefício do Bolsa Família a despeito de 
auferir pensão alimentícia e renda como manicure e vendedora de cosméticos e outros produtos. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apuração de que a renda per capita da família da investigada é de R$ 129,50, inferior, portanto, a 
meio salário mínimo, pelo que esta faz jus à percepção do benefício em tela. 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. 

 
835. Processo : 1.10.000.000674/2013-35 Voto: 10524/2013 Origem: PR/AC 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada pela OAB/AC dando conta de possível crime, tendo em vista que 

advogado teria declarado endereço residencial falso quando do pedido de inscrição principal nos quadros daquela Seccional. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nos termos do art. 10 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados 
do Brasil (Lei nº 8.906/94), a inscrição principal deve ser feita na Seccional em cujo território pretenda estabelecer seu domicílio 
profissional, assim entendido “a sede principal da atividade de advocacia”, nos termos do § 1º desse dispositivo legal. Não sendo 

a indicação do domicílio da pessoa física do advogado requisito para a inscrição, resta evidenciada a irrelevância jurídica da 
informação, pelo que não há falar em falsidade ideológica. De outro tanto, nos termos dos precedentes desta 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, “não existe falsidade ideológica em documento cujo conteúdo esteja sujeito à verificação, como ocorre 
nos requerimentos e nas petições” (Processo nº 0011436-07.2012.4.05.8100, Rel. Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena 

Coelho, 576ª Sessão de Revisão, 8/4/2013, unânime), como no caso dos autos. 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. 

 
836. Processo : 1.27.000.001965/2013-43 Voto: 10521/2013 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 três parcelas, 
referentes às competências de agosto a outubro de 2005, no valor de R$ 678,00. Primeira parcela que era realmente devida, posto 
que o óbito da beneficiária se deu em 09/08/2005. 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. 

 
837. Processo : 1.27.000.002176/2013-20 Voto: 10520/2013 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 do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Percepção indevida de duas parcelas, 
referentes às competências de janeiro e fevereiro de 2002, no valor de R$ 354,00. Primeira parcela que era realmente devida, 
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posto que o óbito do beneficiário se deu em 05/01/2002. 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. 

 
838. Processo : 1.27.000.002148/2013-11 Voto: 10519/2013 Origem: PR/PI 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Peças de Informação instauradas 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 14/08/2001. 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 10/12/2001 (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. 

 
839. Processo : 1.15.000.002596/2013-27 Voto: 10517/2013 Origem: PR/CE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada pelo INSS para apurar possível crime estelionato majorado (CP, 

art. 171, § 3º). Particular que teria recebido indevidamente o benefício de amparo social à pessoa deficiente no período 
compreendido entre dezembro de 2010 e junho de 2011, posto que não apresentou, quando do requerimento do benefício, a 
comprovação de composição do grupo e renda familiar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A investigada 
não preencheu fraudulentamente a declaração sobre a composição do grupo e renda familiar do idoso e da pessoa portadora de 
deficiência, mas simplesmente a apresentou sem preenchimento das informações, embora assinada, à autarquia previdenciária. A 
concessão do benefício em tela, assim, deu-se por falha administrativa do INSS, que deferiu pedido do qual não constava um dos 
seus requisitos essenciais, mas não em consequência de fraude provocada pela investigada. Ausente a fraude na obtenção do 
benefício assistencial, não se tipifica o crime de estelionato. Homologação do arquivamento. 

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

 
840. Processo : 1.24.001.000172/2012-28 Voto: 10542/2013 Origem: PRM – CAMPINA GRANDE/PB 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia-crime formulada pelo IBAMA para apurar suposto crime 

ambiental (Lei 9.605/98, art. 48). Particular que estaria mantendo o plantio de culturas permanentes e, com isso,dificultando a 
regeneração de vegetação situada às margens do Açude Boqueirão, no Município de Cabaceiras/PB. Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62-IV). A área de proteção permanente relativa àquele lugar ainda não foi delimitada, posto que pendentes 
providências a cargo do DNOCS para tanto, em cumprimento ao art. 62 da Lei nº 12.651/2012. A ausência de indicação precisa 
dos limites da área de proteção obstaculiza a plena configuração da materialidade delitiva, posto que, quando menos, denota a 
ausência do dolo na conduta investigada de impedir ou dificultar a regeneração de florestas ou vegetação. 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. 

 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
841. Processo : 1.35.000.000499/2010-64 Voto: 10563/2013 Origem: PR/SE 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Controle externo da atividade policial. Procedimento instaurado a partir de relatório exarado por ocasião 

de inspeção realizada pelo Grupo de Controle Externo da Atividade Policial vinculado à Procuradoria da República em Sergipe 
na sede da Polícia Federal em Aracaju/SE, para apurar possíveis irregularidades relacionadas à atuação da Justiça Estadual, 
notadamente no que toca à ausência de destinação dos bens apreendidos a seu mando, não determinação de incineração de 
entorpecentes e exagerado número de requisições de perícias à Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Instada a se pronunciar, a Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe informou que “os bens apreendidos 
que estão em depósito deste NUCART/SR/SE, vinculados a Justiça Estadual são relativos a procedimentos instaurados por 
flagrante de entorpecente, sendo que as drogas tem sido incineradas com autorização judicial”, que os veículos apreendidos têm 
sido entregues à Justiça Estadual mediante solicitação desta e que as requisições de perícias “não trazem prejuízo à rotina de 
trabalho do setor, considerando que o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a União e o Governo do Estado de Sergipe 
prevê que os exames só serão realizados 'desde que a Coordenação Geral de Perícias da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Sergipe – COGERP/SSP/SE não possua condições de realizá-las, e de acordo com a disponibilidade de recursos 
materiais e humanos da Superintendência Regional de Polícia Federal em Sergipe'” acrescentando que “quando não temos 
condições de atender às requisições externas devolvemos ao requisitante às solicitações”. Inexistência de irregularidades nos 
procedimentos apuados. Homologação do arquivamento. 

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

 
842. Processo : 1.14.000.000967/2011-10 Voto: 10651/2013 Origem: PR/BA 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 293 
 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Controle Externo da Atividade Policial. Expediente instaurado para apurar a suposta prática de atos de 

improbidade administrativa, bem como de crimes de abuso de autoridade e de ameaça, contra lideranças da Associação 
Quilombola de São Francisco do Paraguaçu, no município de Cachoeira/BA, em março de 2009, por parte de Agentes lotados na 
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Parecer da Corregedoria da Polícia Federal concluindo pelo arquivamento da representação ofertada pela Associação de 
Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia. Oitiva da equipe policial. Relato de que não houve disparo de arma de 
fogo para o alto. Realização de diligência que consistia em levantamento prévio, relacionado com posterior cumprimento de 
mandado de reintegração de posse. Fato apurado nos autos das Peças de Informação nº 1.14.000.001039/2009-40, já arquivadas 
pelo 1º Juizado Especial Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. Regularidade/legalidade da ação policial na área 
ocupada pela comunidade remanescente de quilombo reconhecida naquele feito. Ausência de indícios concretos de prática de 
ilícito penal. Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento. 

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

 
843. Processo : 1.24.000.000628/2013-41 Voto: 10586/2013 Origem: PRM - SOUSA/PB 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Notícia de Fato. Controle externo da atividade policial. Procedimento instaurado a partir de expediente oriundo do Sindicato dos 

Policiais Federais do Estado da Paraíba – SINPEF/PB – que dá conta de possíveis transgressões disciplinares imputadas a 
delegados da Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos narrados estão sendo apurados 
nos autos do procedimento administrativo nº 1.24.000.000663/2013-60. 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. 

 
844. Processo : 1.23.000.001490/2011-72 Voto: 10567/2013 Origem: PR/PA 
 Relator : Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré 
 Ementa : Procedimento Administrativo. Controle externo da atividade policial. Apuração da guarda, controle de entrada e saída e 

frequência da incineração de drogas no Departamento da Polícia Federal no Pará. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Instada a se pronunciar, a Superintendência Regional da Polícia Federal naquele Estado informou a quantidade de 
drogas incineradas em 2011 e 2012, a programação para a próxima incineração e o volume de drogas com pendência de 
aprovação de destruição pelo Poder Judiciário. Afirmou, ainda, que o controle de entrada e saída de entorpecentes é realizado 
por sistema eletrônico e planilhas de apoio, bem como que “no que diz respeito ao controle de entrada e saída de pessoas no 
depósito, ainda não foi implantado sistema eletrônico de controle (papiloscópico), no entanto, somente o Chefe do Cartório, 
Chefe do Depósito e seus substitutos tem acesso ao depósito, que possui monitoramento [sic] por sistema interno de câmeras”. 
Constatação da regular incineração de drogas e de controle do volume apreendido. Exaurimento do objeto. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 
845. Processo : 0012409-16.2013.4.03.6181 Voto: 9486/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE 

SEMENTES DE CANNABIS SATIVA LINNEU. ARQUIVAMENTO FUNDADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NO FEITO. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 
11.343/2006, tendo em vista que o investigado teria importado sementes de planta da espécie Cannabis Sativa, vulgarmente 
conhecida como maconha. 
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que a conduta é atípica, seja porque 
inexistente nas sementes o princípio ativo “THC”, seja porque a quantidade de sementes importadas é irrisória. 
3. O Juiz Federal indeferiu o pedido de arquivamento à consideração de que as sementes podem ser consideradas matéria-prima 
para produção de maconha, de modo que a conduta investigada é, em tese, típica. 
4. A ausência de princípio ativo nas sementes não implica a atipicidade da conduta, posto que, conforme assentado no Laudo 
Pericial juntado aos autos, a despeito disso, “a planta Cannabis sativa Linneu – que pode se originar dos frutos questionados – 
está relacionada na lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas”. 
5. Ademais, independentemente de a importação das sementes ter sido para cultivo para consumo próprio ou para posterior 
revenda da substância entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, 
conformando-se, em princípio, ao delito previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06. A apuração cabal da finalidade da 
importação das sementes deve ser feita em Juízo, até porque a pequena quantidade de sementes pode gerar grande número de 
plantas e de substância, de tal sorte que o arquivamento mostra-se prematuro. 
6. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal. 
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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. 
 
846. Processo : 0002173-21.2013.4.03.0000 Voto: 10498/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 89 DA LEI N° 

8.666/93). OFERECIMENTO DE DENÚNCIA COM RELAÇÃO A UM DOS INVESTIGADOS. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO QUANTO A OUTRAS QUATRO AVERIGUADAS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO 
DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE 
DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime em procedimento licitatório (art. 89 da Lei n° 8.666/93), em razão 
da dispensa e/ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei, quando da execução de recursos financeiros 
repassados pelo FUNDEB. 
2. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia em desfavor do ex-Prefeito que dispensou e/ou inexigiu a licitação, 
porém promoveu o arquivamento do feito com relação a quatro averiguadas contratadas sem procedimento licitatório, por 
entender que não agiram dolosamente e que não possuíam o dever de conhecer a regularidade ou não das contratações realizadas 
pela Prefeitura Municipal. 
3. O Juiz Federal recebeu a denúncia oferecida contra o então Prefeito, discordando do arquivamento promovido em relação às 
investigadas contratadas. 
4. O art. 89 da Lei n° 8.666/93 considera que aquele que beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 
contrato com o Poder Público, também incorre na mesma pena. 
5. Revela-se prematura, na fase inquisitorial da persecução penal, a análise do elemento subjetivo do tipo, exceto quando 
manifesta a sua ausência. A verificação do dolo do agente e de outras circunstâncias descriminalizadoras deve se dar na fase 
judicial, pois só então será possível uma conclusão segura, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação às investigadas 
contratadas irregularmente. 

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

 
847. Processo : 0029454-36.2012.4.02.5101 Voto: 9978/2013 Origem: JF/RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334, § 1º, 'C', DO CP). APREENSÃO DE 18 MÁQUINAS 

DE VÍDEO BINGO E 17 PLACAS-MÃE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE 
ELEMENTO DE PROVA QUANTO À PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. 
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93, ART. 62, 
IV). PERÍCIA INDIRETA. ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (art. 334, § 1º, c, do CP), consistente na apreensão 
de 18 (dezoito) máquinas eletrônicas programadas (vídeo bingo) utilizadas em jogos de azar. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência da comprovação da autoria delitiva e por 
entender que os autos não apresentam prova da materialidade delitiva. 
3. Discordância da Juíza Federal, que consignou que o crime previsto no art. 334 do CP, em todas as suas modalidades, não é 
daqueles que deixa vestígios e, portanto, não é indispensável a realização de exame pericial direto, podendo a prova da 
procedência estrangeira das mercadorias ser realizada por qualquer meio. 
4. Consta dos autos expediente do ICCE – Instituto de Criminalística Carlos Éboli, informando haver componentes das máquinas 
apreendidas que apresentam sinais de possuírem procedência estrangeira. Já a autoridade policial afirmou que tem-se a 
identificação dos conduzidos presos em flagrante e do proprietário do imóvel, sendo que os outros possíveis envolvidos 
poderiam ser investigados. Desse modo, no caso, restam evidenciados indícios de autoria e materialidade delitivas. 
5. Havendo informações, assim, da origem estrangeira de parte de componentes e peças para as máquinas destinadas à 
exploração de jogo de azar, sua importação configura o crime de contrabando em razão de ser proibida a importação das 
referidas mercadorias, nos termos da Instrução Normativa SRF nº 309, de 18/3/2003. Precedentes do TRF2 e desta 2ª CCR/MPF. 
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. 

 
848. Processo : 0034828-33.2012.4.02.5101 Voto: 9986/2013 Origem: JF/RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334, § 1º, 'C', DO CP). APREENSÃO DE 3 MÁQUINAS 

ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE ELEMENTO 
DE PROVA QUANTO À PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. DISCORDÂNCIA DA 
MAGISTRADA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PERÍCIA 
INDIRETA. ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (art. 334, § 1º, c, do CP), consistente na apreensão 
de 3 (três) máquinas eletrônicas programadas no interior de estabelecimento comercial. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que os autos não apresentam prova da 
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materialidade delitiva. 
3. Discordância da Juíza Federal, que consignou que o crime previsto no art. 334 do CP, em todas as suas modalidades, não é 
daqueles que deixa vestígios e, portanto, não é indispensável a realização de exame pericial direto, podendo a prova da 
procedência estrangeira das mercadorias ser realizada por qualquer meio. 
4. Consta dos autos expediente do ICCE – Instituto de Criminalística Carlos Éboli, informando haver componentes das máquinas 
apreendidas que apresentam sinais de possuírem procedência estrangeira (dentre eles noteiros e placas-mãe). Já a autoridade 
policial afirmou que os possíveis responsáveis pelo imóvel/estabelecimento poderiam vir a ser identificados. Desse modo, no 
caso, restam evidenciados indícios de autoria e materialidade delitivas. 
5. Havendo informações, assim, da origem estrangeira de parte de componentes e peças para as máquinas destinadas à 
exploração de jogo de azar, sua importação configura o crime de contrabando em razão de ser proibida a importação das 
referidas mercadorias, nos termos da Instrução Normativa SRF nº 309, de 18/3/2003. Precedentes do TRF2 e desta 2ª CCR/MPF. 
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. 

 
849. Processo : 5015182-81.2013.4.04.7001 Voto: 10182/2013 Origem: VF/LONDRINA-PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334 DO CP). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS 

CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. 
MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA 
CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Notícia de fato instaurada para a apuração da prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), devido a apreensão de 
produtos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de sua regular importação, sendo os tributos 
não recolhidos estimados em R$ 3.451,19. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 
3. Discordância do Magistrado. 
4. A despeito dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de 
descaminho em que os valores não ultrapassem o parâmetro estabelecido na Lei n° 10.522/02 (R$ 10.000,00), não se afigura 
possível, no caso, a sua incidência, devido à notícia de reiteração da conduta por parte da investigada. 
5. Enunciado n° 49 desta 2ª CCR: “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como 
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta (61ª 
Sessão de Coordenação, de 04.03.2013).” 
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. 

 
850. Processo : 0007657-47.2013.4.01.3500 Voto: 10156/2013 Origem: JF/GO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO/CONTRABANDO (ART. 334 DO CP). APREENSÃO DE 

MERCADORIAS ESTRANGEIRAS SEM DOCUMENTAÇÃO DE SUA REGULAR IMPORTAÇÃO. ARQUIVAMENTO 
COM BASE NA ILEGALIDADE DAS PROVAS E NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DA 
MAGISTRADA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). NOTÍCIA DE 
REITERAÇÃO DA CONDUTA QUANTO A UM DOS INVESTIGADOS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para a apuração da prática do crime de descaminho/contrabando (art. 334 do CP), devido a 
apreensão de produtos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de sua regular importação. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base na obtenção ilegal das provas e no princípio da 
insignificância. 
3. Discordância da Juíza Federal, que considerou que a apreensão das mercadorias e a prisão dos investigados se deram em razão 
de flagrante delito (art. 302 do CPP), não havendo, pois, que se falar em necessidade de mandado judicial. 
4. Prematuriedade do arquivamento. 
5. A despeito dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de 
descaminho em que os valores não ultrapassem o parâmetro estabelecido na Lei n° 10.522/02 (R$ 10.000,00), não se afigura 
possível, no caso, a sua incidência, devido à notícia de reiteração da conduta por parte de um dos investigados (em relação ao 
qual já se sabe que houve prática reiterada). 
6. Enunciado n° 49 desta 2ª CCR: “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como 
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta (61ª 
Sessão de Coordenação, de 04.03.2013).” 
7. No caso dos autos, verifica-se, ainda, a necessidade de se apurar o efetivo valor das mercadorias e dos tributos sonegados, 
bem como a eventual reiteração por parte da segunda investigada. 
8. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
851. Processo : 0000135-48.2013.4.01.3700 Voto: 10009/2013 Origem: JF/MA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
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 Ementa : AÇÃO PENAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. CRIME AMBIENTAL EM CONCURSO FORMAL 

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

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

 
852. Processo : 2010.51.01.802342-6 Voto: 10043/2013 Origem: JF/RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (ART. 171, §3º, DO CP). 

RECEBIMENTO IRREGULAR DE PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA TITULAR. 
ARQUIVAMENTO COM BASE NA INSIGNIFICÂNCIA E NA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º, do CP), 
tendo em vista o recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. 
2. Informações de que a segurada faleceu em 31/10/2004, sendo que o benefício que a mesma titularizava foi pago pela 
Autarquia Federal até 7/2007, causando um prejuízo ao erário no importe de aproximadamente R$ 30.000,00. 
3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na aplicação do princípio da 
insignificância e na prescrição em perspectiva. 
3. Discordância do Juiz Federal. 
4. Este Colegiado entende pela impossibilidade jurídica da aplicação da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, virtual 
ou antecipada (Enunciado n° 28 desta 2ª CCR; Súmula n° 438 do STJ e jurisprudência do STF). 
5. Ademais, ressalte-se que o investigado obteve para si vantagem ilícita em detrimento da Seguridade Social ao induzir em erro 
o INSS e receber indevidamente parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. Portanto, seja pelo desvalor da 
conduta, seja pela sua representatividade econômica, não se mostra também possível a aplicação do princípio da insignificância 
ao caso. 
6. Indícios de autoria e materialidade delitivas. 
7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

 
853. Processo : 5010828-50.2012.4.04.7000 Voto: 10106/2013 Origem: JF/PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (ART. 19 DA LEI Nº 

7.492/86). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. MPF: PROMOÇÃO DE 
DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ART. 28, C/C LC 
Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, 
consistente em suposto financiamento fraudulento para aquisição de veículo. 
2. A Procuradora da República oficiante manifestou-se pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual por 
entender que os fatos narrados não se amoldam ao tipo referido, pois o prejuízo suportado pela instituição financeira não é 
representativo e tampouco causou lesão ao sistema financeiro nacional. 
3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões do órgão ministerial, consignando que a obtenção de financiamento de bem 
mediante fraude caracteriza a conduta prevista no art. 19 da Lei n° 7.492/86, restando a competência da Justiça Federal para 
processar e julgar tal crime. 
4. Verifica-se que, no caso, o contrato de mútuo teria finalidade certa, consistente na aquisição de um automóvel, fato que se 
amolda no conceito de financiamento, e não no de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 
5. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação específica e vinculada – com recursos públicos 
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ou não, concedidos por instituições públicas ou privadas – configura o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 (e não o de 
estelionato), cabendo à Justiça Federal processar e julgar o crime em apuração. Precedentes do STJ (CC nº 112.244-SP e CC nº 
121.224/SC). 
6. 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. 

 
854. Processo : 0000249-62.2013.4.05.8101 Voto: 10113/2013 Origem: VF/LIMOEIRO DO NORTE-CE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (ART. 171, §3º, DO CP). SAQUE DE 02 

PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA TITULAR. ARQUIVAMENTO COM BASE NO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). 
AUSÊNCIA DE SIGNIFICATIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. INSISTÊNCIA NO 
ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º, do CP), 
tendo em vista o recebimento indevido, nos meses de abril e maio de 2002, de benefício previdenciário pertencente a segurada 
do INSS, falecida em 18/4/2002, no valor originário de R$ 792,00. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na aplicação do princípio da insignificância. 
3. Discordância da Juíza Federal. 
4. Considerando que o óbito ocorreu no dia 18/4/2002, estando, portanto, a beneficiária com vida durante a maior parte do 
período aquisitivo referente a abril, tal mês não deve ser levado integralmente em consideração. Assim, os valores 
indevidamente pagos equivaleriam ao mês de maio de 2002 e proporcionalmente a 12/30 do mês de abril, totalizando um valor 
originário de R$ 792,00. 
5. Impõe-se, assim, excepcionalmente, o reconhecimento da insignificância penal no caso em apreço. Precedentes desta 2ª CCR 
(Autos n° 0008957-07.2013.4.05.8100, Voto n° 8605/2013; Autos n° 0010545-49.2013.4.05.8100, Voto n° 7904/2013; Autos n° 
0001863-27.2013.4.03.6107, Voto n° 8744/2013). 
6. Insistência no arquivamento. 

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

 
855. Processo : 0016442-50.2007.4.05.8300 Voto: 10165/2013 Origem: JF/PE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE ATIVIDADE DE RADIODIFUSÃO. POSSÍVEL CRIME 

PREVISTO NO ART. 183 DA LEI N° 9.472/97 OU NO ART. 70 DA LEI N° 4.117/62. INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DE RÁDIO COMUNITÁRIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, 
DA LC N. 75/93). POTÊNCIA ABAIXO DE 25 WATTS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o possível crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97, tendo em vista a 
instalação e funcionamento de uma estação de radio comunitária, sem autorização do órgão competente, com potência de 
aproximadamente 19 watts. 
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento por entender aplicável o princípio da insignificância, bem como pela 
prescrição quanto ao crime do art. 70 da Lei n° 4.117/62. 
3. O Juiz Federal, por sua vez, indeferiu o arquivamento sob o fundamento de que os fatos se amoldam ao tipo penal do art. 183 
da Lei n° 9.472/97, que é de natureza formal, de perigo abstrato, tendo como bem jurídico tutelado a segurança dos meios de 
comunicação, não incidindo o princípio da insignificância. 
4. Quando o equipamento for considerado de baixa potência (igual ou inferior a 25 Watts – art. 1º, § 1º, da Lei n° 9.612/98) e 
desprovido de capacidade para causar interferência relevante nos demais meios de comunicação, deve-se aplicar o princípio da 
insignificância. 
5. Não se caracteriza o dano quando o aparelho dado como instalado é de baixa potência e alcance, sem demonstração in 
concreto de interferência nas telecomunicações. No tocante à possível interferência, tem-se que o próprio texto legal regulador 
estabelece uma gradação, considerando-se prejudicial somente a interferência que obstrua, degrade seriamente ou interrompa 
repetidamente a telecomunicação (art. 159, parágrafo único, da Lei nº 9.472/97). 
6. Ausência de tipicidade material do fato, em decorrência do princípio da insignificância. 
7. Insistência no arquivamento. 

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

 
856. Processo : 0000568-56.2013.4.03.6138 Voto: 10295/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE ATIVIDADE DE RADIODIFUSÃO. TRANSAÇÃO PENAL. 

DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC N° 75/93. 
INSISTÊNCIA NA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de exploração clandestina de atividade de radiodifusão, 
tendo em vista que o investigado colocou em funcionamento estação de telecomunicação (serviço de comunicação multimídia), 
cujos equipamentos de comunicação operavam na frequência de 2,4 GHz, com potência de 1,0 (um) watt. 
2. O Procurador da República oficiante, entendendo que a conduta se amolda ao tipo penal do art. 70 da Lei n° 4.117/62, 
requereu a juntada de certidões de antecedentes do investigado, para proposição de transação penal. Houve discordância do Juiz 
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Federal, que considerou que a conduta configuraria o crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97. 
3. Verifica-se que, apesar de a atividade de radiodifusão ter sido desenvolvida sem autorização da ANATEL, o equipamento 
utilizado pelo investigado tinha potência máxima de 1,0 (um) watt. 
4. A Lei nº 9.612/98, ao tratar do serviço de radiodifusão comunitária, estabeleceu o conceito de baixa potência de radiodifusão 
como sendo aquele considerado inferior a 25 watts. 
5. Precedentes desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal: autos n° 0003232-91.2011.4.01.3905, 
voto n° 4261/2013, sessão 580, de 24/6/2013; autos n° 0000269-56.2013.4.05.8100, voto n° 4267/2013, sessão 582, de 
19/8/2013. 
6. Neste contexto, atenta às razões que motivaram a remessa dos autos à 2ª Câmara e ressalvando entendimento pessoal de que a 
reduzida potência do equipamento utilizado não seria capaz de interferir na segurança dos meios de telecomunicações, voto, 
excepcionalmente no caso, pela insistência na proposta da transação penal, no competente Juizado Especial Federal. 

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

 
857. Processo : 0000931-12.2013.4.03.6116 Voto: 10190/2013 Origem: VF/ASSIS-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (ART. 171, 

§3º, DO CP). SUPOSTA FILIAÇÃO DA INVESTIGADA À PREVIDÊNCIA SOCIAL JÁ INCAPACITADA, VISANDO A 
OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 
28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME. INSISTÊNCIA NO 
ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência do crime de estelionato contra o INSS 
(art. 171, §3º, do CP), em razão da notícia de que a investigada filiou-se à Previdência Social já incapacitada, visando a obtenção 
de benefício previdenciário. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, entendendo não haver indícios de prática criminosa 
na conduta da investigada. 
3. Discordância do Juiz Federal. 
4. Conforme consta dos autos, embora não seja devido o benefício do auxílio-doença a quem filiar-se já portador da doença ou 
lesão invocada como causa para sua concessão, o próprio parágrafo único do art. 59 da Lei de Benefícios ressalva os casos em 
que “a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Não se observa qualquer 
indício de fraude neste caso, mas expectativa lícita, decorrente do direito constitucional de ação – independentemente de seu 
mérito – de obtenção de uma decisão judicial favorável. 
5. A mera filiação de portador de moléstia incapacitante ao regime de previdência social não é proibida – sequer pode ser 
considerada abuso de direito. Ainda que alguns benefícios lhes sejam vedados, tal como o auxílio-doença (art. 59, parágrafo 
único, Lei 8.213) e a própria aposentadoria por invalidez (art. 42, §2°, Lei 8.213), outros não sofrem qualquer influência (vg. 
auxílio-reclusão, aposentadoria por idade, salário maternidade). Aliás, mesmo os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria 
por invalidez poderão ser-lhe concedidos, em caso de progressão da moléstia ou de incapacidade resultante de mal diverso do 
que possuía ao filiar-se ao regime. 
6. Insistência no arquivamento. 

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

 
858. Processo : 0000943-91.2012.4.03.6138 Voto: 10237/2013 Origem: VF/BARRETOS-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DO ART. 2° DA LEI N° 8.176/91 C/C ART. 55 DA LEI N° 

9.605/98. EXECUÇÃO DE ATO DE LAVRA DE DIAMANTE SEM AUTORIZAÇÃO. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC nº 75/93, ART. 62, IV). 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 2° da Lei n° 8.176/91 c/c art. 55 da Lei n° 
9.605/98, em razão da execução de atos de lavra de diamantes em reservatório ambiental pelos investigados sem autorização. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que: (I) ausente no termo de autuação e 
da lavra dos termos circunstanciados os verdadeiros responsáveis pela extração ilegal; (II) a conduta dos investigados não atinge 
a tipicidade exigida para a responsabilização criminal, por falta de elemento normativo, consistente na conformidade plena da 
atividade com a autorização legal; (III) a existência de relativa inexigibilidade de conduta diversa e de relativa ausência de 
potencial conhecimento da ilicitude; e (IV) que os investigados não serão encontrados para responder o processo. 
3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento, consignando que há nos autos evidências quanto à materialidade 
delitiva e indícios de autoria. 
4. No caso em análise, o termo circunstanciado noticia a existência de balsas de mineração, em pleno funcionamento, ocasião em 
que os investigados teriam sido surpreendidos realizando atividade de lavra garimpeira, com a finalidade de proceder à 
exploração de minerais preciosos, sem a licença correlata. 
5. Ademais, tendo em vista que os investigados são pessoas que já foram autuadas diversas vezes pela mesma prática delitiva, 
não há que se falar, no presente momento, que os mesmos seriam “nômades ignorantes e desamparados”, voltando a cometer a 
mesma infração penal sob o manto da “ingenuidade”, sendo que as excludentes de ilicitude ou da culpabilidade devem ser 
analisadas na instrução processual. 
6. Por fim, a falta de identificação, até o presente momento, de um dos investigados não impede o prosseguimento do feito. 
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
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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. 
 
859. Processo : 0005565-70.2012.4.01.3811 Voto: 10291/2013 Origem: VF/DIVINÓPOLIS-MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRAUDE À EXECUÇÃO (ART. 179 DO CP). INFORMAÇÕES DE QUE 

DEPOSITÁRIO JUDICIAL NÃO POSSUI MAIS O BEM INDICADO NO AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). 
CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA, QUE SOMENTE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA-CRIME. INSISTÊNCIA NO 
ARQUIVAMENTO. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a conduta de depositário judicial que, intimado para depositar o bem em 
juízo, informou que não possui mais o bem indicado no auto de penhora e avaliação. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, entendendo que a conduta noticiada configura o 
crime de fraude à execução (art. 179 do CP), sendo que tal delito é de ação penal privada. 
3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento por entender que, ausente a medida coercitiva (prisão civil) do 
depositário infiel, a não responsabilização com o crime de desobediência leva ao vazio a figura do depositário judicial. 
4. A certidão emitida pelo oficial de justiça relata que, em cumprimento à determinação judicial, o servidor da justiça dirigiu-se 
ao endereço indicado, onde o investigado informou que a reclamada não possui mais o bem (guincho), conforme consta no auto 
de penhora. 
5. Não há, nos autos, elementos que indiquem ter ocorrido o crime de desobediência, previsto no art. 330 do CP. 
6. O crime de fraude à execução, que tutela o patrimônio e supletivamente o respeito à administração da justiça, é de ação penal 
privada, cujo titular é o próprio ofendido, ou seja, o credor que promove uma ação judicial e que foi desprovido de garantias para 
a execução da sentença ou do título executivo extrajudicial. Dessa forma, somente o titular do crédito tem legitimidade para dar 
início à ação penal por meio de queixa-crime. 
7. Insistência no arquivamento. 

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

 
860. Processo : 1.00.000.010055/2013-03 Voto: 10392/2013 Origem: VF/CAMPINAS-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (ART. 171, § 3º, DO CP). OFERECIMENTO DE 

DENÚNCIA COM RELAÇÃO A UMA DAS INVESTIGADAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO QUANTO À OUTRA. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93, ART. 62, 
IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato contra o INSS (art. 171, § 3º, do CP), em razão da 
notícia de que advogada obteve benefício assistencial em favor de sua cliente, mesmo esta não tendo direito, mantendo em erro a 
autarquia federal. 
2. O benefício foi deferido e mantido por três anos e cinco meses (entre 5/2006 e 8/2009), período ao longo do qual a 
cliente/beneficiária recebeu o total de R$ 15.129,00. 
3. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia em desfavor da advogada, porém promoveu o arquivamento do feito 
com relação à cliente/beneficiária, por entender que não há nos autos indicativos de que esta agiu com dolo. 
4. O Juiz Federal recebeu a denúncia oferecida contra a advogada, discordando do arquivamento promovido em relação à 
cliente/beneficiária. 
5. Verificação da existência de indícios de dolo por parte da cliente/beneficiária, decorrente do depoimento da própria 
investigada na qual reconhece que redigiu declaração falsa. 
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. 

 
861. Processo : 0011525-84.2013.4.03.6181 Voto: 9488/2013 Origem: JF/SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE 

SEMENTES DE CANNABIS SATIVA LINNEU. ARQUIVAMENTO FUNDADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 
11.343/2006, tendo em vista que o investigado teria importado sementes de planta da espécie Cannabis Sativa, vulgarmente 
conhecida como maconha. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a conduta é atípica, seja porque as 
sementes de maconha não são drogas pois não produzem efeito entorpecente, seja porque não podem ser consideradas matéria-
prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. 
3. O Juiz Federal indeferiu o arquivamento à consideração de que as sementes podem ser consideradas matéria-prima para 
produção de maconha, de modo que a conduta investigada é, em tese, típica. 
4. A ausência de princípio ativo nas sementes não implica a atipicidade da conduta, posto que, a despeito disso, a planta 
Cannabis sativa L., que pode se originar dos frutos questionados, está relacionada na lista de plantas que podem originar 
substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas. Dessa forma, as sementes devem ser consideradas matéria-prima para a produção 
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de drogas, de modo que a conduta se conforma, em princípio, ao delito previsto no art. 33, § 1º, I, c/c art. 40, I, da Lei nº 
11.343/06. 
5. Designação de outro membro do Parquet Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
ORIGEM INTERNA 
 
NÃO PADRÃO 
862. Processo : 1.30.008.000258/2013-74 Voto: 10019/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL (ART. 56 DA LEI N° 9.605/98). TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA 

PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32 DA 2ª CCR). AUSÊNCIA DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E 
SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime ambiental previsto no art. 56 da Lei n° 9.605/98, em 
decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância perigosa, sem autorização do órgão ambiental 
competente. 
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente e combate à poluição em 
qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF). No entanto, no que se refere à competência criminal para processar e julgar crimes 
ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal somente quando houver lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses 
da União, suas autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público. 
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si só, não atraí a 
competência da Justiça Federal (STJ - CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/3/2010, DJe 5/11/2010). 
4. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei n° 9.605/98, versando sobre o transporte irregular de 
substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se tratar de transporte realizado em rodovias 
federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. 
5. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto tóxico transportado era da 
Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 201002180909, OG FERNANDES, STJ - 
TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/6/2012). 
6. Ausência da hipótese prevista no art. 109, V, da CF, pois, não obstante o Brasil seja signatário da Convenção da Basiléia sobre 
Controle de Movimentos Trasnfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter 
transnacional, requisito outro cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo. 
7. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. 
8. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
863. Processo : 1.34.007.000192/2013-83 Voto: 6659/2013 Origem: PRM-MARÍLIA-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR. CRIME DE 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168, DO CP). NOTÍCIA DE QUE PESSOA JURÍDICA ESTARIA 
DESCONTANDO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SEUS EMPREGADOS, MAS NÃO REPASSANDO AO 
SINDICATO. TRIBUTO FEDERAL, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO. 
1. Notícia de Fato. Criação de sindicatos e federações fictícias para a obtenção de vantagens pessoais sem amparo 
legal. Crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Declínio de atribuições. Revisão pela 2ª Câmara. 
2. O art. 589, II, “e”, da CLT, estabelece que do produto da arrecadação sindical dos trabalhadores 10% (dez por 
cento) será destinado a “Conta Especial Emprego e Salário”, conta essa vinculada ao Ministério do Trabalho e 
Emprego e cujos recursos são, por sua vez, repassados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, destinado ao 
custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de 
educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico, nos exatos termos do artigo 10 da Lei nº 
7.998/90. 
3. Assim, parcela dos valores que, em tese, foram indevidamente recebidos eram destinados à União. Inquestionável, 
portanto, que a referida conduta lesionou os bens jurídicos albergados pelo art. 109, IV, da Constituição da República, 
firmando a competência da Justiça Federal para processar e julgar a eventual ação penal e, via de consequência, a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução criminal. Precedente 2ª CCR (1.17.000.001872/2013-65, 
Relatora Raquel Elias Ferreira Dodge, julgado em 21/10/13) 
4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal. 

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

 
864. Processo : 1.30.001.005620/2013-63 Voto: 9987/2013 Origem: PR-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : NOTÍCIA DE FATO. FALSIFICAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DE PAGAMENTO DA CEF, REFERENTE À 

DARF (ART. 293 DO CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). PROMOÇÃO DE 
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ARQUIVAMENTO FUNDADA NO PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO. 

1.Trata-se de procedimento instaurado para apurar suposto falso consistente na falsificação de autenticação mecânica 
da Caixa Econômica Federal, de documento de arrecadação de receitas federais. 

2. O Procurador da República oficiante concluiu que, em razão do DARF falsificado ser de apenas R$ 213,37, deveria ser 
aplicado o princípio da insignificância. 

3. Não se aplica o princípio da insignificância nos casos de crimes de falso, pois a fé pública é insuscetível de 
mensuração. 

4. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 
 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José 

Bonifácio Borges de Andrada. 
 
865. Processo : 1.00.000.007613/2013-45 Voto: 9996/2013 Origem: PRM-NITERÓI-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, 

LC N. 75/93). DIVERGÊNCIA SOBRE A REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS À POLÍCIA FEDERAL EM OUTRA 
LOCALIDADE POR MEIO DE DEPRECAÇÃO À OUTRA UNIDADE DO MPF. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE 
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DA 
REMESSA. 
1. Trata-se de documento originário da PRM–Teresópolis-RJ, solicitando ao Procurador da República em Niterói-RJ 
que requisite à Delegacia de Polícia Federal em Niterói a realização de missão policial em estabelecimento comercial. 
2. O Membro do MPF suscitante entendeu, em síntese, que poderia o Procurador da República em Teresópolis solicitar 
diretamente a autoridade policial diligências, sem a necessidade de envio do feito à PRM de seu ofício, nos termos do 
art.10, § 2º, da Resolução nº 13 do CNMP, razão pela qual suscitou conflito de atribuições. 
3. O art. 62, inciso VII, da LC n. 75/93 estabelece que a atribuição desta Câmara em decidir os conflitos de atribuições 
entre órgãos do MPF. Tal dispositivo deve ser interpretado de forma restrita, pois abrange tão somente os conflitos de 
natureza processual penal. 
4. Isso significa que a 2ª Câmara deve se manifestar apenas nos conflitos de atribuições relacionados às regras de 
fixação de competência previstas no Código de Processo Penal. 
5 Em outras palavras, se a discussão estiver relacionada, por exemplo, a eventuais controversas sobre a atribuição em 
razão do lugar, do domicílio do réu, da natureza de infração, da ocorrência de conexão, etc. – hipóteses de competência 
previstas no Código de Processo Penal –, cabe à Câmara decidir de quem seria a atribuição para atuar no 
procedimento. 
6. No caso dos autos, entretanto, o Membro do MPF suscitado não declinou de suas atribuições para apurar o feito a 
outro Membro. Apenas requisitou diligências em outra Unidade do MPF, razão pela qual deprecou as providências. 
7. Ressalta-se, por fim que, embora o Membro possa requisitar diligências diretamente à Policia Federal, fora dos 
limites de sua Procuradoria (STJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, RMS 1381-SP), também pode requisitar diligências 
por meio de outra unidade do MPF, nos termos do art. 10 da Resolução de nº 77/2004 do Conselho Superior do MPF. 
8. Não conhecimento da remessa. 

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

 
866. Processo : 00117/2013 Voto: 10006/2013 Origem: PRM-SINOP-MT 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL ESTELIONATO JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO COM BASE NA 

ATIPICIDADE DE CONDUTA DE ÂMBITO FEDERAL E EVENTUAL CRIME ESTADUAL. (ENUNCIADO Nº 33). 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato judiciário, em razão da notícia de utilização fraudulenta 
do processo judicial, visando induzir em erro o Juiz do Trabalho e obter vantagem indevida. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições do inquérito com fundamento na atipicidade dos 
fatos (estelionato judiciário) e de que, eventual conduta eventualmente lesionaria a interesses de terceiros, sem atribuição federal. 
3. O tipo penal capitulado no artigo 171, § 3º, do CP, não excluiu da incidência da norma as hipóteses em que a fraude é aplicada 
por meio de processo judicial. 
4. A conduta, ademais, prejudica o funcionamento regular da Justiça, tentando induzi-la em erro e fazendo com que tenha sua 
credibilidade abalada. Se a suposta ação delituosa atingiu a Justiça Federal, evidencia-se a lesão direta e específica a serviço da 
União, o que inequivocamente atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. 
5. Não homologação do declínio de atribuições. 

 Decisão : Após o voto da Relatora, pediu vista o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. A Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge aguarda para 
proferir voto. 

 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES 
867. Processo : 1.33.007.000172/2013-40 Voto: 10619/2013 Origem: PRM/TUBARÃO-SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Peças de informação. Possível sonegação de tributos (art. 1°da Lei 8.137/90 e art. 337-A do Código Penal). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário e, 
consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. Homologação do arquivamento, 
sem prejuízo de reabertura do procedimento após a constituição definitiva dos créditos tributários. 
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Notícia, ainda, de irregularidades envolvendo empresa privada que efetuou dilapidação do patrimônio próprio, alienando bens 
por meios escusos e com preços inferiores ao valor real de mercado. Revisão de declínio (Enunciado n° 32). Ausência de 
indícios de ofensa a bens ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
868. Processo : 1.34.009.000359/2013-96 Voto: 9959/2013 Origem: PRM/P. PRUDENTE-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (art. 168 do CP) ou estelionato entre particulares (art. 171 do CP). 

Informações de que irmã de beneficiário previdenciário recebe e retém os recursos financeiros deste. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32). Prejuízo do particular. Ausência de interesse jurídico da União. Não justificação para intervenção do 
Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
869. Processo : 1.23.006.000131/2013-18 Voto: 9965/2013 Origem: PRM-PARAGOMINAS-PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possíveis crimes de falsidade e ambiental (Lei n° art. 69. da Lei nº. 9.605/98 e art. 299 do CP). Prestar 

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

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

 
870. Processo : 1.30.006.000312/2013-00 Voto: 10056/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ  
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possíveis crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006), lesão corporal (art. 129 do CP), porte ilegal de armas 

(art. 14 da Lei 10.826/2003) e outros de competência da Justiça Estadual. Representação particular anônima informa que os 
chefes do tráfico de drogas dominam, com violência, a área de Nova Friburgo, causando inúmeros inconvenientes e coações nos 
direitos subjetivos dos moradores. 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. 

 
871. Processo : 1.34.010.001099/2013-37 Voto: 10068/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Representação anônima relatando possível prática de homofobia 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. 

 
872. Processo : 1.25.002.001564/2013-48 Voto: 10125/2013 Origem: PRM/CASCAVEL-PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 228, 229 e/ou 230 do CP. Representação anônima noticiando a 

existência de sítio eletrônico com suposto favorecimento a prostituição. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de 
indícios de material relacionado à pornografia infanto-juvenil ou de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
873. Processo : 1.30.020.000383/2013-16 Voto: 10077/2013 Origem: PRM/SÃO GONÇALO-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Notícia da constituição de pessoa jurídica perante Junta 

Comercial em nome da noticiante (vítima), sem o seu conhecimento. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A inserção de dados 
ou apresentação de documentos falsos perante a Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela 
entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. 
Precedentes do TRF1-ED 1574 MG 2000.38.03.001574-0. Rel. Cândido Ribeiro. 3ª Turma. DJ 08/10/2004 e do STJ (CC, 
81261. Rel. Arnaldo Esteves Lima, 3ª Seção – STJ, DJe de 16/03/2009, unânime). Ausência de atribuição do Ministério Público 
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições. Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. 
Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
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874. Processo : 1.17.001.000313/2013-28 Voto: 10089/2013 Origem: PRM/CACH. DE ITAPEMIRIM-ES 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de fraude processual (art. 347 do CP), cometido em processo em curso na Justiça Estadual, bem 

como de estelionato em face de concessionária de energia elétrica (art. 171 do CP). 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. 

 
875. Processo : 1.00.000.016908/2013-11 Voto: 10102/2013 Origem: PRM/JUAZEIRO DO NORTE-CE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de exercício ilegal da Medicina (art. 282 do CP). Suposto exercício irregular da profissão de 

Médico, em Hospital Municipal. Revisão de declínio de atribuições (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, em relação ao crime do art. 282 do CP. 

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

 
876. Processo : 1.30.001.006515/2013-41 Voto: 10177/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Representação particular relatando possível crime contra o consumidor e outras ilicitudes, em razão da aquisição 

de motocicleta com problemas mecânicos e cuja documentação encontrava-se irregular perante o DETRAN/RJ. Notícia, ainda, 
de que o estabelecimento comercial venderia motos com peças roubadas, documentação atrasada e exigiria o valor do óleo 
separado para conceder a garantia. 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. 

 
877. Processo : 1.30.001.004515/2013-15 Voto: 10209/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Representação particular relatando que uma criança de 5 (cinco) anos foi agredida por seu primo. 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. 

 
878. Processo : 1.34.001.007495/2013-87 Voto: 10445/2013 Origem: PR/SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Representação particular relatando possível crime contra o consumidor e/ou estelionato (art. 171 do CP). Relato 

de supostas irregularidades praticadas por empresa na condução de contrato de televisão a cabo e telefonia fixa. 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. 

 
879. Processo : 1.16.000.003387/2013-63 Voto: 10455/2013 Origem: PR/DF 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n° 10.826/03). Relato de que Policial Federal teria 

efetuado dois disparos de arma de fogo em direção à casa de sua vizinha, em razão de desavença ocorrida entre ambos 
envolvendo seus cães. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Constatação de que o delito não foi praticado no exercício da 
função pública ou em razão dela. 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. 

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

 
880. Processo : 1.17.001.000284/2013-02 Voto: 10484/2013 Origem: PRM/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possíveis crimes de sonegação tributária (art. 1º da Lei 8137/90). Denunciante, locatário de imóvel, informa que 

vizinho do prédio onde mora exerce ilegalmente atividade empresarial de encadernação, em imóvel residencial, sem contribuir 
com encargos tributários. Além disso, informa que a proprietária do imóvel, locatária dos imóveis citados, não efetuou os contratos 
locatícios para recolhimento dos tributos devidos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 
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881. Processo : 1.30.001.006717/2013-93 Voto: 10488/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possíveis crimes de descaracterização de patrimônio histórico tombado, obras irregulares sem licenciamento do 

departamento de obras da Prefeitura, contratação de empresas de fachada, enriquecimento ilícito e outros. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32). Construção tombada pelo Município do Rio de Janeiro, por intermédio do Decreto 9.636/1840. 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 
882. Processo : 1.27.000.002139/2013-11 Voto: 10507/2013 Origem: PR/PI 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Recebimento de benefício previdenciário após o óbito da titular. Saques efetuados entre 5/2001 e 8/2001. 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. 

 
883. Processo : 1.04.004.000127/2010-74 Voto: 10616/2013 Origem: PRR – 4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre o 

Fundo Nacional da Educação - FNDE e o Município Ibiporã/PR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência 
de elementos mínimos que apontem para a malversação de verbas públicas. Ausência de indícios de crime de responsabilidade de 
prefeito (DL nº 201/67). Possibilidade de desarquivamento no caso de novas provas (CPP, art. 18). 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. 

 
884. Processo : 1.29.011.000235/2013-21 Voto: 9913/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA-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 1/1996 e 3/1996. 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. 

 
885. Processo : 1.17.000.002061/2013-81 Voto: 10350/2013 Origem: PR/ES 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Recebimento de benefício previdenciário após 

o óbito do titular. Saques efetuados entre 01/06/2001 e 31/08/2001. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 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. 

 
886. Processo : 1.34.010.000518/2007-75 Voto: 10054/2013 Origem: PRM/BARRETOS-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967). Constatação de 

irregularidades na implementação do Convênio n. 1766/97, que foram sanadas posteriormente com a aprovação da prestação de 
contas. Inexistência de prejuízo ao erário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos entre os anos de 
1997 e 1999. Ausência de indícios de apropriação, desvio ou utilização indevida de bens e rendas. Reconhecimento da prescrição 
(art. 109, IV, do CP). Questão de ordem pública. 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. 

 
887. Processo : 1.24.001.000219/2013-34 Voto: 10057/2013 Origem: PRM/CAMPINA GRANDE-PB 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de Fato. Crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, inciso VII, do Decreto-Lei n. 201/1967). Recursos públicos 

repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social à Prefeitura. Ausência de prestação de contas do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil – PETI, nos exercícios de 2002 e 2003. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Reconhecimento 
da prescrição (art. 109, IV, do CP). Questão de ordem pública. 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. 

 
888. Processo : 1.20.000.001772/2013-43 Voto: 10067/2013 Origem: PR/MT 
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 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Suposta fraude contra o sistema de seguro 

desemprego, consistente em demissão fictícia para que trabalhador pudesse sacar parcelas do referido benefício sem deixar de 
laborar. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido ocorrido até 4/1991. 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. 

 
889. Processo : 1.33.004.000049/2013-59 Voto: 10097/2013 Origem: PRM/JOAÇABA-SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular. Saques efetuados entre 1/2001 e 11/2001. 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. 

 
890. Processo : 1.13.000.001859/2013-55 Voto: 10121/2013 Origem: PR/AM 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime ambiental (art. 29, §1°, III, da Lei n° 9.605/98). Manter em cativeiro animal da fauna silvestre (1 

papagaio), sem autorização do órgão competente. Espécime que figura na lista de animais em extinção (anexo II da CITES). 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 29/10/2008. 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. 

 
891. Processo : 08102.000305/95-92 Voto: 10267/2013 Origem: PR/AL 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento preparatório. Possível prática de crime de sonegação fiscal (art. 1° da Lei n° 4.729/65), por representantes de 

pessoa jurídica. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos nos anos de 1989 e 1990. 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. 

 
892. Processo : 1.22.020.000093/2013-44 Voto: 10268/2013 Origem: PRM/MANHUAÇU-MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, III, do Dereto-Lei n° 201/67). Suposta irregularidade 

verificada na execução de convênio celebrado entre o FNDE e município. Ausência de comprovação de gastos da ordem de R$ 
1.800,00. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos entre os anos de 1997 e 1999. 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. 

 
893. Processo : 1.18.002.000085/2013-49 Voto: 9915/2013 Origem: PRM/LUZIÂNIA-GO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de moeda falsa (art. 289, §1º, do CP). Suposto saque aleatório de uma cédula inautêntica de R$ 10,00 

reais em agência bancária. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A própria pessoa que entregou a cédula, quando 
soube da falsidade, dirigiu-se espontaneamente à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos à autoridade policial em 
relação ao ocorrido. Ausência de indícios de autoria quanto à introdução da moeda falsa em circulação e de diligências capazes 
de modificar o panorama probatório atual. Necessidade de comunicação do fato ao Departamento do Meio Circulante do Banco 
Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. 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. 

 
894. Processo : 1.33.007.000163/2013-59 Voto: 10308/2013 Origem: PRM/TUBARÃO-SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de ilícitos fiscais, ocultação de bens e valores (art. 1º, da Lei 

9.613/98), falsidades e outros. Suspeita levantada, em bojo de Ação Civil Pública, a qual trata de ressarcimento de danos causados 
ao meio ambiente por empresa, cuja razão social era de ser administradora de imóveis e que, na realidade, realizava objeto social 
diverso (pesca ilegal). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Alteração contratual da empresa abarcando a atuação na 
captura, indústria e comércio de pescados. Inexistência de relações dos atuais sócios da empresa com estabelecimentos que 
possuam débitos fiscais ativos. Diversas diligências realizadas, como pesquisa na ASPA e nas Juntas Comerciais. Não 
identificação de prática delituosa. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento. 

 Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Bonifácio 
Borges de Andrada. 
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895. Processo : 1.35.000.001746/2013-92 Voto: 10362/2013 Origem: PR/SE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível ilicitude impugnada por servidor público - do Departamento de Polícia Federal de Sergipe-SE – que 

informa a permanência no serviço, além do tempo de serviço suficiente para concessão de aposentadoria. Informação emanada 
pelo Setor de Recurso Humanos do órgão, mas não impugnada pelo referido trabalhador. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 
art. 62, IV). Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento. 

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

 
896. Processo : 2011.51.01.809437-1 Voto: 10270/2013 Origem: PR/RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito policial. Crime de roubo qualificado (art. 157, §2°, I e II, do CP). Notícia de que carteiro foi abordado por indivíduo 

armado que subtraiu sua bolsa dos Correios, o qual posteriormente entrou em veículo no qual estavam outros indivíduos. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em sede policial, o funcionário assaltado não logrou êxito em 
reconhecer os meliantes, bem como não apresentou maiores dados que pudessem auxiliar no desvendar do delito. Ausência de 
indícios da autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento. 

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

 
897. Processo : 1.22.000.001761/2013-99 Voto: 9921/2013 Origem: PR-MG 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de sonegação de contribuições previdenciárias (art. 337-A, do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Os débitos tributários apurados foram liquidados pelo pagamento. Extinção da punibilidade (art. 9°, §2°, da Lei nº 
10.684/2003). Homologação do arquivamento. 

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

 
898. Processo : 1.13.000.001570/2008-79 Voto: 10069/2013 Origem: PR/AM 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Crime de sonegação de contribuições previdenciárias (art. 337-A do CP). Notícia de que 

empresa efetuava pagamento de verbas salariais “por fora” a seus empregados. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Diligências. Informações da Receita Federal de que os débitos tributários apurados foram liquidados pelo pagamento. Extinção 
da punibilidade (art. 69 da Lei nº 11.941/2009). Ademais, já foi determinada à Polícia Federal a instauração de inquérito policial 
para apurar a eventual prática dos delitos previstos nos arts. 297, §3°, II e 203 do CP. Homologação do arquivamento. 

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

 
899. Processo : 1.29.011.000222/2013-52 Voto: 9924/2013 Origem: PRM-URUGUAIANA-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 da titular. Último saque efetuado em 23.03.1998. Transcurso de mais de 
12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da 
punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
900. Processo : 1.30.017.000189/2012-17 Voto: 9925/2013 Origem: PRM/SÃO JOÃO DE MERITI-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Notícia anônima de que particulares teriam cometido suposto crime contra a ordem 

tributária (Lei n° 8.137/90). Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Arquivamento não homologado por esta 2ª CCR na Sessão n° 564, 
que deliberou pela designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. Realização das diligências 
necessárias pela Procuradora da República designada. Instauração de ações fiscais em julho de 2013 para as pessoas 
mencionadas na representação anônima, não tendo sido obtidos pela Receita Federal maiores detalhes relativos às supostas 
irregularidades fiscais nas movimentações financeiras. Não verificação de elementos para embasar requerimento judicial de 
quebra de sigilo bancário dos contribuintes. Ausência de indícios suficientes da existência do crime noticiado na representação 
anônima. 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. 

 
901. Processo : 1.24.000.001056/2013-17 Voto: 9958/2013 Origem: PR/PB 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possíveis crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informação (art. 313-A do CP) e de estelionato 

previdenciário (art. 171, §3º do CP). Informação de que ex-servidor do INSS teria inserido dados falsos no sistema 
informatizado da autarquia federal, para concessão indevida de aposentadoria por tempo de serviço de terceiro. Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Já houve o oferecimento de denúncia para apuração dos fatos (0009320-
19.2012.4.05.8200). 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 
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Bonifácio Borges de Andrada. 
 
902. Processo : 1.29.015.000233/2013-01 Voto: 10366/2013 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de contrabando (art. 334 do CP). Apreensão de cigarros de origem estrangeira. Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62, IV). Já houve o oferecimento de denúncia para apuração dos fatos (5000959-72.2013.404.7115). 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. 

 
903. Processo : 1.35.000.001675/2013-28  Voto: 10369/2013 Origem:PR/SE 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de estelionato qualificado (art. 171, §3º do CP). Recebimento indevido de benefício assistencial do 

bolsa família. Estelionato contra o sistema de seguridade social. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Requisição de 
instauração de inquérito policial para apurar os fatos ocorridos (Ofício n° 771/13). Aplicação do princípio do ne bis in idem. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
904. Processo : 1.25.000.002421/2013-73 Voto: 10346/2013 Origem:PR/PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Manifestação particular 

informando a inserção de declarações ideologicamente falsas em contratos sociais. Revisão de declínio - pela 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão - por inexistência de interesse do Ministério Público Federal. Reiteração da referida denúncia, pelo 
mesmo denunciante, por intermédio eletrônico. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oferecimento de denúncia já 
efetuado para apuração dos fatos (n. 1.25.000.002011). 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. 

 
905. Processo : 1.20.000.000288/2012-16 Voto: 10094/2013 Origem: PR/MT 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime de exploração clandestina de serviço de telecomunicação (art. 183 da Lei 

n° 9.472/97). Constatação de que empresa realizava retransmissão de sinal de televisão sem licença de estação e sem autorização 
para uso de radiofrequência. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial instaurado para 
apurar os fatos narrados (IPL n° 328/2013). 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. 

 
906. Processo : 1.28.200.000099/2013-80 Voto: 10208/2013 Origem: PRM/CAICÓ-RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de roubo à agência dos Correios com emprego de arma de fogo (art. 157, §2, I, do CP). Revisão 

de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial instaurado para apurar os fatos narrados (IPL n° 
890/2013). 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. 

 
907. Processo : 1.30.006.000144/2005-34 Voto: 9960/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n° 8.137/90). Sonegação Fiscal. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações da Receita Federal do Brasil de que o procedimento fiscal foi 
encerrado sem resultado, em virtude de não terem sido detectadas irregularidades tributárias que justificassem a lavratura de auto 
de infração. 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. 

 
908. Processo : 1.00.000.003281/2013-20 Voto: 9999/2013 Origem: PR-DF 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia oriunda do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, para apurar possível ocorrência de esquema fraudulento no recambiamento de sentenciados do Distrito Federal para 
outras unidades da federação. Verificação de que não há violação à interesses da União no caso. Desnecessidade de remessa de 
cópias, considerando que o mesmo expediente foi encaminhado à esfera estadual. 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. 

 
909. Processo : 1.11.001.000180/2013-11 Voto: 10073/2013 Origem: PRM/ARAPIRACA-AL 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Suposto descumprimento de ordem proferida por juízo de 

Vara Federal, dirigida à tabeliã, para bloqueio de bens de réu em processo judicial. 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. 

 
910. Processo : 1.29.011.000154/2012-41  Voto: 10311/2013 Origem: PR/RS 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Suposta exploração clandestina de serviços de telecomunicações (art. 183 da Lei n° 

9.472/97). Representação informando a existência clandestina de rádio. Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL – 
esclareceu que o veículo de comunicação citado fornecia serviços pela internet, bem como por transmissão de radiofrequência - 
este por intermédio de equipamento instalado em território argentino. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não 
apreensão do aparelho transmissor da rádio. Inexistência de perícia para aferir se há potência e frequência suficientes para causar 
concreta interferência nos meios de comunicação. Ausência de justa causa. 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. 

 
911. Processo : 1.14.000.002846/2013-66 Voto: 10306/2013 Origem: PR/BA 
 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. 

 
912. Processo : 1.29.011.000227/2013-85 Voto: 10119/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA-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). 

Saque indevido de 5 (cinco) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. Fatos ocorridos entre 1/2002 e 5/2002. 
Inexistência de procurador ou representante cadastrado à época do falecimento. Benefício recebido por cartão magnético sem 
renovação de senha após o óbito da segurada. Ausência de indícios da autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o 
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento. 

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

 
913. Processo : 1.29.011.000221/2013-16 Voto: 10120/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA-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). 

Saque indevido de 5 (cinco) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. Fatos ocorridos entre 2/2002 e 6/2002. 
Inexistência de procurador ou representante cadastrado à época do falecimento. Benefício recebido por cartão magnético sem 
renovação de senha após o óbito da segurada. Ausência de indícios da autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o 
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento. 

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

 
914. Processo : 1.30.006.000127/2005-05 Voto: 10370/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n° 8.137/90). Notícia encaminhada, 

pela 2ª Procuradoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo, citando que houve instituição pela Câmara 
Municipal de verba indenizatória aos vereadores, sendo que tal benefício, aparentemente, não ostentava tal qualidade. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Instauração de procedimento fiscal pela Receita Federal do Brasil, a qual evidenciou que o 
montante desembolsado pela fonte pagadora é isento de tributação. Ausência de indícios de crimes. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
915. Processo : 1.25.012.000218/2013-23 Voto: 10372/2013 Origem: PRM/GUAÍRA-PR 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de usurpação de função pública (art. 328 do CP), abuso de autoridade (Lei n. 4.898/65) e 

constrangimento ilegal (art. 146 do CP). Relato de que Policiais Rodoviários Federais supostamente excederam suas competências 
institucionais por efetuarem fiscalizações fora da circunscrição designada no Sistema Nacional de Viação. Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Informação emanada pelo Chefe da Polícia Rodoviária Federal atestando que a referida 
área fiscalizada está englobada nas atribuições da PRF. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento. 

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

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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916. Processo : 1.30.001.004369/2013-10 Voto: 10169/2013 Origem: PR/RJ 
 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 9/2001, 10/2001 e 12/2001. 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 
26/9/2001. 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. 

 
917. Processo : 1.34.014.000404/2013-33 Voto: 10170/2013 Origem: PRM/S. JOSÉ DOS CAMPOS-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de extração irregular de minério (art. 2° da Lei n° 8.176/91). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Diligências. Realização de vistorias no local pelo MPE, CREA/SP e DNPM constatou que a empresa vem 
desenvolvendo suas atividades de lavra regularmente na área do Título, de molde que não há que se falar em conduta típica 
praticada pelos responsáveis pelo empreendimento. Ausência de indícios da prática de crime de extração irregular de minério. 
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. 

 
918. Processo : 1.28.000.001639/2013-07 Voto: 10179/2013 Origem: PR/RN 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime de racismo (art. 20, caput e §2°, da Lei n° 7.716/89). Representação anônima relatando a 

existência de vídeo publicado na internet com conteúdo racista, uma vez que os humoristas teriam feito brincadeiras e piadas 
envolvendo nordestinos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Não constatação de intenção de menosprezar ou 
discriminar os nordestinos em sua coletividade. Quase todo o elenco do programa é composta por comediantes pernambucanos, 
que tratou de forma humorística as variadas interjeições e vocabulário peculiares à região nordeste. Inexistência de 
manifestações com potencial para denegrir, prejudicar ou ofender a população do nordeste, não se verificando qualquer 
pretensão de disseminar o racismo ou segregar possíveis vítimas. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
919. Processo : 1.04.004.000276/2009-08 Voto: 10180/2013 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 pela Fundação Nacional da Saúde, que teve por objeto proporcionar à sociedade a execução de sistema 
de resíduos sólidos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado em 2009. O convênio em 
análise restou prorrogado até 22/12/2013. Realização de diligências. Não há 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. 

 
920. Processo : 1.34.006.000415/2008-55 Voto: 10218/2013 Origem: PRM/JOAÇABA-SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP). 

Instauração para, por hora, aguardar e acompanhar, mediante ofícios trimestrais, a constituição dos créditos tributários 
relacionados aos autos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Procedimento administrativo fiscal 
ainda em fase de recurso. Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário e, consequentemente, de condição objetiva 
de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. Ausência de elementos indiciários mínimos necessários à deflagração da 
persecução penal. Homologação de arquivamento, sem prejuízo de reabertura do procedimento após a constituição definitiva dos 
créditos tributários. 

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

 
921. Processo : 1.33.000.004322/2010-10 Voto: 10277/2013 Origem: PR/SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP). Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). Diligências. Procedimento administrativo fiscal ainda em fase de recurso. Inexistência de constituição 
definitiva do crédito tributário e, consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo de reabertura do procedimento após a constituição definitiva dos créditos 
tributários. 

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

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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922. Processo : 1.33.000.004826/2009-98 Voto: 10304/2013 Origem: PR/SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP). Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). Diligências. Procedimento administrativo fiscal ainda em fase de recurso. Inexistência de constituição 
definitiva do crédito tributário e, consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo de reabertura do procedimento após a constituição definitiva dos créditos 
tributários. 

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

 
923. Processo : 1.24.001.000038/2009-21 Voto: 10305/2013 Origem: PRM/CAMPINA GRANDE-PB 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possível crime contra a ordem tributária (art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90). Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Procedimento administrativo fiscal ainda em fase de recurso. Inexistência 
de constituição definitiva do crédito tributário e, consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 
24, do STF. Homologação do arquivamento, sem prejuízo de reabertura do procedimento após a constituição definitiva dos 
créditos tributários. 

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

 
924. Processo : 1.17.000.001100/2013-23 Voto: 10274/2013 Origem: PR/ES 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de falsidade ideológica e/ou falsificação de documento público (arts. 299 

e/ou 297 do CP). Divergência de conteúdo entre certidões de óbito e de nascimento, no que diz respeito à idade de indivíduo. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Expedição de ofícios aos Cartórios. Esclarecimentos. Não 
verificação de falsificação de documento público, uma vez que a inserção da idade errônea não passou de um erro material 
praticado pelo responsável pela digitação à época. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento. 

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

 
925. Processo : 1.20.000.001439/2013-34 Voto: 10436/2013 Origem: PR/MT 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de contrabando (art. 334 do CP). Apreensão de cigarros de origem estrangeira. Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos já foram objeto do IPL n° 0538/2012, que ensejou a propositura da ação penal n° 0010344-
85.2013.4.01.3600. 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. 

 
926. Processo : 1.03.000.000717/2013-17 Voto: 10439/2013 Origem: PRM/BAURU-SP 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Suposto crime previsto no art. 89 da Lei n° 8.666/93. Informações de que município teria contratado com 

terceiros, sem o devido processo licitatório, aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos já são objeto dos autos n° 0001032-22.2013.403.6125 (IPL n° 0588/13, antigo IPL n° 
0064/2012 – DPF Marília). 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. 

 
927. Processo : 1.33.007.000269/2013-52 Voto: 10476/2013 Origem: PRM/TUBARÃO-SC 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de descaminho (art. 334 do CP). Comercialização e depósito de produtos de origem estrangeira, 

desacompanhados de documentação que comprovasse sua regular importação. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 
IV). Os fatos já foram objeto do IPL n° 5003184-80.2013.404.7207, que ensejou a ação penal n° 5006909-77.2013.404.7207 
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. 

 
928. Processo : 1.23.000.001268/2013-31 Voto: 10450/2013 Origem: PR/PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Adotar conduta em desacordo com o objetivo 

da Unidade de Conservação Resex Marinha de Soure, ao ampliar residência sem autorização do órgão competente. Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência. Oficiado, o ICMBio informou que a conduta do autuado não provocou 
danos ambientais diretos ou indiretos à Resex. Aplicação de penalidade administrativa (multa). Ausência de indícios da prática 
de crime. Homologação do arquivamento. 

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

 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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929. Processo : 1.23.002.000118/2011-29 Voto: 10473/2013 Origem: PRM/SANTARÉM-PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Suposto crime ambiental (art. 69 da Lei n° 9.605/98). Notícia de que motorista, solicitado 

por funcionário do IBAMA, recusou-se a levantar a lona do caminhão. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 
Diligência. Conduta que não trouxe em si dificuldade que impedisse a ação de fiscalização da autarquia ambiental. Aplicação de 
penalidade administrativa suficiente (multa de R$ 5.000,00). Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
930. Processo : 1.29.006.000342/2013-29 Voto: 10621/2013 Origem: PRM/NAVIRAÍ-MS 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Suposta prática de crime cibernético (art. 154-A do CP). Eventual crime virtual contra petição pública, que visa 

reconhecer questões atreladas às demarcações de terras indígenas. Alegação de que assinaturas on-line não estavam sendo 
atualizadas na rede, por intervenção de indivíduos anti-indígenas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Verificação 
por diligências que a referida petição estava sendo subscrita e atualizada no site. Ausência de indícios da prática de crime. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
931. Processo : 1.04.004.000520/2009-24 Voto: 10622/2013 Origem: PRR DA 4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Procedimento de Acompanhamento de Convênio instaurado para verificar a aplicação de recursos federais 

repassados a município, pela Fundação Nacional da Saúde, que teve por objeto a implementação de melhorias no sistema de 
abastecimento de água do Município. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado em 2009. O 
convênio em análise restou prorrogado até 23/12/2013. Realização de diligências. Não há 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. 

 
932. Processo : 1.29.011.000063/2013-96 Voto: 10615/2013 Origem: PRM/URUGUAINA-RS 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Suposta tentativa de estelionato (CP, art. 171 § 3º) contra o INSS. Propositura de ação ordinária simultânea na 

justiça federal e no juizado especial federal, para obtenção de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Condenação por litigância de má-fé na esfera civil (CPC, art. 18). Inexistência de registros de que o representante 
tenha utilizado documentação inverídica para induzir a erro o julgador. Ausência de indícios de materialidade delitiva. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
933. Processo : 1.36.000.000415/2013-06 Voto: 10620/2013 Origem: PR/TO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Suposto delito cometido, pela Associação dos Centros de 

Formação dos Condutores de Tocantins - ACDCTO, contra auditor do trabalho, o qual solicitou relatórios àquela instituição, 
contudo não os obteve. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Constatação de que a referida associação – ACDCTO 
– manifestou-se sobre todas as informações solicitadas. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
934. Processo : 1.04.004.000544/2009-83 Voto: 10617/2013 Origem: PRR – 4ª REGIÃO 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre o 

Fundação Nacional da Saúde e o Município de São Jerônimo/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência 
de elementos mínimos que apontem para a malversação de verbas públicas. Ausência de indícios de crime de responsabilidade de 
prefeito (DL nº 201/67). Possibilidade de desarquivamento no caso de novas provas (CPP, art. 18). 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. 

 
935. Processo : 1.27.000.002078/2013-92 Voto: 10506/2013 Origem: PR/PI 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Recebimento de benefício previdenciário após o óbito da titular. Saques efetuados entre 3/2000 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 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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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. 
 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
936. Processo : 1.24.002.000162/2013-63 Voto: 9922/2013 Origem: PRM/SOUSA-PB 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Inquérito civil. Controle Externo da Atividade Policial. Procedimento instaurado para apurar as medidas que vêm sendo 

implementadas pela Polícia Rodoviária Federal para retirar os veículos velhos, batidos e sucateados que se acumulam nos postos 
da PRF em trechos da BR 230. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Prestação de informações pela 
Superintendência da PRF quanto às medidas que estão sendo adotadas (realização de leilões, tratativas para a contratação de 
leiloeiro oficial, levantamento dos veículos existentes nos pátios para posterior notificação dos proprietários, etc). Notícia da 
instauração de procedimento pela PR/PB cujo escopo também é o acúmulo de veículos nos postos da PRF, porém com objeto 
mais abrangente que o presente inquérito, pois se refere a todo o Estado da Paraíba (NF n° 1.24.000.001423/2013-82). O 
mencionado procedimento instaurado pela PR/PB já foi encaminhado ao GCEAP. Homologação do arquivamento, a fim de se 
evitar a instrução de dois procedimentos com objetos similares, sendo um mais abrangente que o outro. 

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

 
937. Processo : 1.23.000.000774/2013-11 Voto: 10080/2013 Origem: PR/PA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal. Possíveis crimes de abuso de autoridade (Lei n° 4.898/65) e de dano ao patrimônio de 

particular (art. 163 do CP), cometidos por Policiais Rodoviários Federais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Diligências. Expedição de ofícios à PRF e ao representante, com o objetivo de se colherem elementos necessários a apuração dos 
fatos. Instauração de Instrução Preliminar (n° 004/2013/CR/PA), que foi arquivada baseada na insuficiência de indícios mínimos 
de materialidade. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Ciência ao representante. Não 
apresentação de recurso. 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. 

 
938. Processo : 1.19.002.000134/2012-25 Voto: 10131/2013 Origem: PRM/CAXIAS-MA 
 Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
 Ementa : Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar supostas irregularidades na autuação e retensão de veículo por parte 

de Policiais Rodoviários Federais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Consta dos autos que a 
lavratura do auto de infração e a retensão administrativa do veículo ocorreram por não ter sido apresentado, no momento da 
abordagem, o respectivo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV. Medidas previstas no art. 232 da Lei n° 
9.503/97. Notícia da posterior liberação do veículo, quando apresentado o CRLV. Ausência de indícios da prática de crime. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
Designada a próxima Sessão de Revisão para o dia 03/02/2013, às 12 horas. 
 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 2ª Câmara 
 

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 
Subprocurador-Geral da República 

Titular 
 

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 
Subprocurador-Geral da República 

Titular 
 

CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO 
Procurador Regional da República 

Suplente 
 

CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAZARRÉ 
Procurador Regional da República 

Suplente 
 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
Procuradora Regional da República 

Suplente 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 313 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | AM - 655| 

PORTARIA Nº 5, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições 
institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993;  

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 
dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 
publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório n° 1.13.001.000121/ 2013-61, instaurado ex officio para apurar o efetivo 
cumprimento da Lei Complementar nº 131/2009, que estabelece instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, principalmente no que se 
refere ao Portal da Transparência, pelo Município de Atalaia do Norte-AM; 

CONSIDERANDO o teor da Certidão n° 02/2014/SADM/PRM/TAB, elaborada pelo setor de informática desta PRM a partir de 
acesso à referida página na internet, em que se verifica que foram atestadas as seguintes deficiências no Portal da Transparência do referido município: 
1) não há informações acerca de licitações abertas, em andamento ou já realizadas; 2) falta de inclusão das leis municipais; 3) falta de informações de 
despesas pagas e diárias concedidas; 4) falta de informações do quadro funcional e remuneração dos servidores, entre outras.  

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seus 
artigos 48 e 49, fixa normas que visam garantir a transparência da gestão fiscal; e que a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
por meio da Lei Complementar n. 131, de 27 de maio de 2009, que estabeleceu, como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, a 
“liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público”, e a “adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão 
mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A”” (art. 48, parágrafo único, inciso II e III); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 
48-A, que estabelece em seus incisos I e II que a disponibilização de acesso a informações, em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, 
inciso II, deve contemplar: “quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 
pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o 
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC n. 
131/2009, os Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes têm o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito nos citados 
artigos 48, parágrafo único, incisos II e III; prazo que encerrou-se no dia 27 de maio de 2013;  

 CONSIDERANDO o Art. 6°, VII, “b” da Lei Complementar 75/93, que dispõe quecompete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do presente procedimento preparatório se encontra vencido, tendo sido já 
prorrogado anteriormente, e tendo em vista a necessidade de novas diligências para obtenção de mais elementos que possam conduzir ao arquivamento 
do feito ou à propositura de ações de responsabilização administrativa e/ou penal em caso de irregularidades;  

DETERMINO a conversão do procedimento preparatório em Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/06, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF,com redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, mantendo o mesmo 
objeto, bem como, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF, DETERMINAR: 

I – a comunicação eletrônica à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da conversão da presente peça de informação, 
com o envio da portaria para publicação na imprensa oficial, bem como a afixação no quadro de avisos desta Procuradoria da República, pelo prazo de 
10 (dez) dias;  

II - seja expedida RECOMENDAÇÃO para a Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte/AM, com o objetivo de regularizar as 
pendências do funcionamento do sítio eletrônico do Portal da Transparência, encaminhando cópia da certidão expedida pelo setor de informática, 
definindo o prazo de 60 (sessenta) dias para acatamento da Recomendação e comunicação ao Ministério Público Federal. 

Com o término do prazo definido para cumprimento da Recomendação, deverá ser feita nova pesquisa pelo setor de informática da 
PRM, certificando se as deficiências apontadas foram sanadas ou não, após o que deverá ser o auto concluso ao Gabinete para avaliação da 
possibilidade de arquivamento dos autos ou necessidade de propositura de eventual Ação Civil Pública contra a Prefeitura.  

 
FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 

##ÚNICO: | AM - 673| 
PORTARIA Nº 7, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições 

institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993;  
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 
publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório n° 1.13.001.000117/ 2013-01, instaurado ex officio para apurar o efetivo 
cumprimento da Lei Complementar nº 131/2009, que estabelece instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, principalmente no que se 
refere ao Portal da Transparência, pelo Município de Santo Antônio do Içá-AM; 

CONSIDERANDO o teor da Certidão n° 01/2014/SADM/PRM/TAB, elaborada pelo setor de informática desta PRM a partir de 
acesso à referida página na internet, em que se verifica que foram atestadas as seguintes deficiências no Portal da Transparência do referido município: 
1) não há informações acerca de licitações abertas, em andamento ou já realizadas, bem como os casos de dispensa e inexigibilidade; 2) falta de 
inclusão das leis municipais; 3) links corrompidos;  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seus 
artigos 48 e 49, fixa normas que visam garantir a transparência da gestão fiscal; e que a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
por meio da Lei Complementar n. 131, de 27 de maio de 2009, que estabeleceu, como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, a 
“liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público”, e a “adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão 
mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A”” (art. 48, parágrafo único, inciso II e III); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 
48-A, que estabelece em seus incisos I e II que a disponibilização de acesso a informações, em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, 
inciso II, deve contemplar: “quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 
pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o 
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC n. 
131/2009, os Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes têm o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito nos citados 
artigos 48, parágrafo único, incisos II e III; prazo que encerrou-se no dia 27 de maio de 2013;  

 CONSIDERANDO o Art. 6°, VII, “b” da Lei Complementar 75/93, que dispõe que compete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do presente procedimento preparatório se encontra vencido, tendo sido já 
prorrogado anteriormente, e tendo em vista a necessidade de novas diligências para obtenção de mais elementos que possam conduzir ao arquivamento 
do feito ou à propositura de ações de responsabilização administrativa e/ou penal em caso de irregularidades;  

DETERMINO a conversão do procedimento preparatório em Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/06, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, com redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, mantendo o mesmo 
objeto, bem como, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF, DETERMINAR: 

I – a comunicação eletrônica à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da conversão da presente peça de informação, 
com o envio da portaria para publicação na imprensa oficial, bem como a afixação no quadro de avisos desta Procuradoria da República, pelo prazo de 
10 (dez) dias;  

II - seja expedida RECOMENDAÇÃO para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá/AM, com o objetivo de regularizar as 
pendências do funcionamento do sítio eletrônico do Portal da Transparência, encaminhando cópia da certidão expedida pelo setor de informática, 
definindo o prazo de 60 (sessenta) dias para acatamento da Recomendação e comunicação ao Ministério Público Federal. 

Com o término do prazo definido para cumprimento da Recomendação, deverá ser feita nova pesquisa pelo setor de informática da 
PRM, certificando se as deficiências apontadas foram sanadas ou não, após o que deverá ser o auto concluso ao Gabinete para avaliação da 
possibilidade de arquivamento dos autos ou necessidade de propositura de eventual Ação Civil Pública contra a Prefeitura.  

 
FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 

##ÚNICO: | AM - 679| 
PORTARIA Nº 8, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições 

institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993;  
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 
publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório n° 1.13.001.000123/ 2013-50, instaurado ex officio para apurar o efetivo 
cumprimento da Lei Complementar nº 131/2009, que estabelece instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, principalmente no que se 
refere ao Portal da Transparência, pelo Município de Benjamin Constant-AM; 

CONSIDERANDO o teor da Certidão n° 04/2014/SADM/PRM/TAB, elaborada pelo setor de informática desta PRM a partir de 
acesso à referida página na internet, verifica-se que foram atestadas as seguintes deficiências: 1) falta de informações de despesas pagas e diárias 
concedidas; 2) links corrompidos;  

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seus 
artigos 48 e 49, fixa normas que visam garantir a transparência da gestão fiscal; e que a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
por meio da Lei Complementar n. 131, de 27 de maio de 2009, que estabeleceu, como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, a 
“liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público”, e a “adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão 
mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A”” (art. 48, parágrafo único, inciso II e III); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 
48-A, que estabelece em seus incisos I e II que a disponibilização de acesso a informações, em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, 
inciso II, deve contemplar: “quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 
pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o 
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC n. 
131/2009, os Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes têm o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito nos citados 
artigos 48, parágrafo único, incisos II e III; prazo que encerrou-se no dia 27 de maio de 2013;  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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 CONSIDERANDO o Art. 6°, VII, “b” da Lei Complementar 75/93, que dispõe quecompete ao Ministério Público da União 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do presente procedimento preparatório se encontra vencido, tendo sido já 
prorrogado anteriormente, e tendo em vista a necessidade de novas diligências para obtenção de mais elementos que possam conduzir ao arquivamento 
do feito ou à propositura de ações de responsabilização administrativa e/ou penal em caso de irregularidades;  

DETERMINO a conversão do procedimento preparatório em Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/06, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF,com redação dada pela Resolução n. 106/2010, do mesmo órgão, mantendo o mesmo 
objeto, bem como, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF, DETERMINAR: 

I – a comunicação eletrônica à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da conversão da presente peça de informação, 
com o envio da portaria para publicação na imprensa oficial, bem como a afixação no quadro de avisos desta Procuradoria da República, pelo prazo de 
10 (dez) dias;  

II - seja expedida RECOMENDAÇÃO para a Prefeitura Municipal de Benjamin Constant/AM, com o objetivo de regularizar as 
pendências do funcionamento do sítio eletrônico do Portal da Transparência, encaminhando cópia da certidão expedida pelo setor de informática, 
definindo o prazo de 60 (sessenta) dias para acatamento da Recomendação e comunicação ao Ministério Público Federal. 

Com o término do prazo definido para cumprimento da Recomendação, deverá ser feita nova pesquisa pelo setor de informática da 
PRM, certificando se as deficiências apontadas foram sanadas ou não, após o que deverá ser o auto concluso ao Gabinete para avaliação da 
possibilidade de arquivamento dos autos ou necessidade de propositura de eventual Ação Civil Pública contra a Prefeitura.  

 
FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 

##ÚNICO: | AM - 5885| 
PORTARIA Nº 12, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 
artigo 1° da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme oartigo 5° da Lei 7.347 
de 24 de julho de 1985 a qual disciplina a Ação Civil Pública.  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, CF; artigo 8º, inciso II, LC 75/93); 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório de autos nº 1.13.000.001153/2013-93, com relatos sobre suposto conflito agrário 
na área do Distrito Santo Antônio de Matapi em Manicoré. 

CONSIDERANDO que o mencionado procedimentojá tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 
4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou 
para embasarem a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º, da resolução nº 23/2007 do CNMP, o “o procedimento preparatório deverá ser 
concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, “Vencido este prazo, o membro do 
Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

RESOLVE: 
INSTAURARINQUÉRITO CIVIL, para apurar a ocorrência de suposto conflito agrário entre representantes da empresa RC 

Assessoria Planejamento e Assistência Técnica LTDA e comunitários assentados pelo INCRA no Distrito Santo Antônio de Matapi em Manicoré, 
inclusive com ameaças de morte. 

Para isto, determina: 
1 –Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente à COORJUR, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado nesta Portaria em itálico. 
2 - Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM. 
3 - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de 

avisos desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM. 
4 – Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de 

e-mail acompanhado desta Portaria em formato digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, §1º,I, da 
Resolução CSMPF Nº 87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de 
prazo e publicidade. 

5 – Reitere-se os ofícios de fls. 10/11 e 15, mediante requisição, via ARMP, com prazo de 20 (vinte) dias para atendimento, sob as 
penas da lei (art. 330 do CP; art. 10 da Lei 7.347/85, e art. 11, II, da Lei 8.429/92). 

Cópia da presente Portaria valerá como ofício requisitório, para os fins dos artigos 7º, inciso II, e 8º, incisos II, IV, VII e VIII da Lei 
Complementar n. 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e artigo 9º da Resolução n. 87 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, ficando o destinatário advertido que “a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público 
implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa” (parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar 75/1993). 

 
PATRICK MENEZES COLARES 

 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | AM - 5890| 

PORTARIA Nº 13, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 
artigo 1° da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme oartigo 5° da Lei 7.347 
de 24 de julho de 1985 a qual disciplina a Ação Civil Pública.  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (artigo 129, inciso VI, CF; artigo 8º, inciso II, LC 75/93); 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório de autos nº 1.13.000.001184/2013-44, com relatos sobre possível violação do art. 
40, II da Lei nº 10.741/2003, em relação à gratuidade das passagens interestaduais para idosos. 

CONSIDERANDO que o mencionado procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 
4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou 
para embasarem a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º, da resolução nº 23/2007 do CNMP, o “o procedimento preparatório deverá ser 
concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, “Vencido este prazo, o membro do 
Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

RESOLVE: 
INSTAURARINQUÉRITO CIVIL, para apurar suposta violação à Lei n. 10.741/2003, em relação à concessão de gratuidade de 

passagens interestaduais para pessoas idosas, pela empresa EUCATUR. 
Para isto, determina: 
1 –Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente à COORJUR, para se promoverem as devidas alterações no 

Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado nesta Portaria em itálico. 
2 - Designa-se a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM. 
3 - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de 

avisos desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM. 
4 – Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de 

e-mail acompanhado desta Portaria em formato digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, §1º,I, da 
Resolução CSMPF Nº 87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de 
prazo e publicidade. 

5 – Requisite-se da EUCATUR a lista das passagens gratuitas fornecidas aos idososno Estado do Amazonas em 2013. 
Cópia da presente Portaria valerá como ofício requisitório, para os fins dos artigos 7º, inciso II, e 8º, incisos II, IV, VII e VIII da Lei 

Complementar n. 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e artigo 9º da Resolução n. 87 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, ficando o destinatário advertido que “a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público 
implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa” (parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar 75/1993). 

 
PATRICK MENEZES COLARES 

##ÚNICO: | AM - 5893| 
PORTARIA Nº 14 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível relativas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso I, da 
Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010; 

CONSIDERANDO que a educação é um direito social assegurado no art. 6º da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelos direitos assegurados na Constituição da República, 

art.129, II da C.F./88; 
CONSIDERANDO o Ofício circular nº 82/2012/PFDC/MPF que solicita, dentre outras informações, a verificação do cumprimento 

do piso nacional para professores, instituído pela Lei 11.738, de 2008.  
CONSIDERANDO que o mencionado procedimento preparatório já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo 

previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu 
arquivamento ou para embasarem a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010); 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para monitorar o cumprimento do piso nacional para professores nos municípios do estado do 

Amazonas.  
I- DESIGNAR a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico administrativo, matrícula n. 21180, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/ venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM; 
II- DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as seguintes: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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1. Envie-se o presente à COOJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto, destacado 
nesta Portaria em itálico; interessados: PRDC (Representante); Municípios do Estados do Amazonas (Representados);  

2. Reitere-se o Ofício Circular nº 0002/2013/1º OFÍCIO CÍVEL/PR/AM aos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Alvarães, 
Parintins e Iranduba no prazo de 10 (dez) dias, para que prestem informações sobre o cumprimento do piso nacional para professores.  

 CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por meio eletrônico, inclusive com encaminhamento desta portaria em 
arquivo digital, solicitando-lhe a publicação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 
N.87/2010, devendo ela ser observada também em suas demais determinações, notadamente no que se refere à prorrogação de prazo e publicidade. 

Publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos ofícios que 
venham a ser expedidos neste feito, atendendo-se assim, e mudando o que tem que ser mudado, à determinação do art. 9º, §9º, da Resolução CSMPF N. 
87/2010. 

 
PATRICK MENEZES COLARES 

##ÚNICO: | AM - 658| 
RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Inquérito Civil n.º 1.13.001.000121/2013-61. Síntese: Lei de acesso à 
informação. Regularização do funcionamento do Portal da Transparência do 
Município de Atalaia do Norte- AM.  
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício das atribuições 
constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, III, 
“b” e “e”, V, VI, e artigo 6º, incisos VII, XIV, “f” e XX, todos da Lei Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução 
87/2006, do CSMPF, e demais dispositivos pertinentes à espécie; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, 
II); bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao Ministério Público Federal para expedir recomendações aos órgãos públicos, na 
defesa dos valores, interesses e direitos cuja promoção lhe couber, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 
dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 
publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seus 
artigos 48 e 49, fixa normas que visam garantir a transparência da gestão fiscal; 

CONSIDERANDO a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), por meio da Lei Complementar n. 131, de 27 
de maio de 2009, que estabeleceu, como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, a “liberação ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público”, e a “adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo 
Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A”” (art. 48, parágrafo único, inciso II e III); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 
48-A, que estabelece em seus incisos I e II que a disponibilização de acesso a informações, em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, 
inciso II, deve contemplar: “quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 
pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o 
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC n. 
131/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes tiveram prazo de 1 (um) ano, os 
Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 2 (dois) anos, e os Municípios com até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes têm o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito nos citados artigos 48, parágrafo único, incisos II e III;  

CONSIDERANDO que o prazo de 04 (quatro) anos, mencionado na referida Lei Complementar para os Municípios com até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes, encerrou-se no dia 27 de maio de 2013;  

CONSIDERANDO o Inquérito Civil N° 1.13.001.000121/2013-61instaurado ex officio para apurar o efetivo cumprimento da Lei 
Complementar nº 131/2009, que estabelece instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, principalmente no que se refere ao Portal da 
Transparência, pelo Município de Atalaia do Norte/AM;  

CONSIDERANDO a Certidão n° 02/2014/SADM/PRM/TAB, elaborada pelo setor de informática desta PRM a partir de acesso à 
referida página na internet, em que se verifica que foram atestadas as seguintes deficiências no Portal de Transparência do referido município: 1) não há 
informações acerca de licitações abertas, em andamento ou já realizadas; 2) falta de inclusão das leis municipais; 3) falta de informações de despesas 
pagas e diárias concedidas; 4) falta de informações do quadro funcional e remuneração dos servidores, entre outras.  

Resolve RECOMENDAR à Prefeitura de Atalaia do Norte com o escopo de evitar situações danosas ao patrimônio público e a 
caracterização de situações que podem, em tese, configurar atos de improbidade administrativa: 

I )Que sejam regularizadas as pendências encontradas no sítio eletrônico já implantado, de links que não estão disponíveis para 
consulta (arquivos corrompidos), conforme já verificado por este órgão em certidão comprobatória anexa a esta recomendação;  

II) Que o referido Portal esteja organizado de maneira a disponibilizar em seu conteúdo informações reais sobre: 
a) as despesas pagas e receitas arrecadadas; 
b) as licitações abertas, em andamento e já realizadas; 
c) os casos de dispensa e inexigibilidade de licitações; 
d) os contratos e os convênios celebrados; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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e) o quadro funcional, indicando: nome, cargo, local de lotação e forma de investidura; 
f) os servidores cedidos por outros órgãos com seu respectivos nomes, cargos e órgãos de origem; 
g) os servidores temporários; 
h) as despesas empregadas em passagens aéreas e diárias concedidas, indicando nome e cargo de beneficiário, destino da viagem, 

período e motivo da viagem, bem como o número de diárias e seus respectivos valores; 
i) os planos de carreira e estruturas remuneratórias dos cargos da Câmara Municipal; 
j) as leis municipais vigentes; 
 l) a data da última atualização da página. 
A Prefeitura de Atalaia do Norte deverá informar à Procuradoria da República no Município de Tabatinga as providências que estão 

sendo tomadas e ponderações quanto ao recomendado para solução do problema, com informações detalhadas do quadro atual do sítio eletrônico no 
prazo de 60 (sessenta) dias corridos.  

O Ministério Público Federal adverte ainda que, conforme Art. 23 § 2° da Resolução Nº 87, de 6 de Abril de 2010, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, na hipótese de desatendimento à recomendação aqui expressa, o Ministério Público poderá celebrar o 
compromisso de ajustamento de conduta ou adoção de todas as medidas jurídicas cabíveis, cíveis e/ou criminais, em desfavor dos responsáveis. 

Encaminhe-se cópia desta recomendação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em cumprimento aos arts. 16 e 23 da 
Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como encaminhe-se para publicação no diário eletrônico deste órgão.  

Cumpra-se. 
 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 
##ÚNICO: | AM - 675| 

RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil n.º 1.13.001.000117/2013-01. Síntese: Lei de acesso à 
informação. Regularização do funcionamento do Portal da Transparência do 
Município de Santo Antônio do Içá- AM.  
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício das atribuições 
constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, III, 
“b” e “e”, V, VI, e artigo 6º, incisos VII, XIV, “f” e XX, todos da Lei Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução 
87/2006, do CSMPF, e demais dispositivos pertinentes à espécie; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, 
II); bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao Ministério Público Federal para expedir recomendações aos órgãos públicos, na 
defesa dos valores, interesses e direitos cuja promoção lhe couber, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 
dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 
publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seus 
artigos 48 e 49, fixa normas que visam garantir a transparência da gestão fiscal; 

CONSIDERANDO a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), por meio da Lei Complementar n. 131, de 27 
de maio de 2009, que estabeleceu, como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, a “liberação ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público”, e a “adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo 
Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A”” (art. 48, parágrafo único, inciso II e III); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 
48-A, que estabelece em seus incisos I e II que a disponibilização de acesso a informações, em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, 
inciso II, deve contemplar: “quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 
pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o 
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC n. 
131/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes tiveram prazo de 1 (um) ano, os 
Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 2 (dois) anos, e os Municípios com até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes têm o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito nos citados artigos 48, parágrafo único, incisos II e III;  

CONSIDERANDO que o prazo de 04 (quatro) anos, mencionado na referida Lei Complementar para os Municípios com até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes, encerrou-se no dia 27 de maio de 2013;  

CONSIDERANDO o Inquérito Civil N° 1.13.001.000117/2013-01instaurado ex officio para apurar o efetivo cumprimento da Lei 
Complementar nº 131/2009, que estabelece instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, principalmente no que se refere ao Portal da 
Transparência, pelo Município de Santo Antônio do Içá/AM;  

CONSIDERANDO a Certidão n° 01/2014/SADM/PRM/TAB, elaborada pelo setor de informática desta PRM a partir de acesso à 
referida página na internet, em que se verifica que foram atestadas as seguintes deficiências no Portal de Transparência do referido município: 1) não há 
informações acerca de licitações abertas, em andamento ou já realizadas, bem como sobre os casos de dispensa e inexigibilidade; 2) falta de inclusão 
das leis municipais; 3) links corrompidos; 

Resolve RECOMENDAR à Prefeitura de Santo Antônio do Içá, com o escopo de evitar situações danosas ao patrimônio público e a 
caracterização de situações que podem, em tese, configurar atos de improbidade administrativa: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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I )Que sejam regularizadas as pendências encontradas no sítio eletrônico já implantado, de links que não estão disponíveis para 
consulta (arquivos corrompidos), conforme já verificado por este órgão em certidão comprobatória anexa a esta recomendação;  

II) Que o referido Portal esteja organizado de maneira a disponibilizar em seu conteúdo informações reais sobre: 
a) as despesas pagas e receitas arrecadadas; 
b) as licitações abertas, em andamento e já realizadas; 
c) os casos de dispensa e inexigibilidade de licitações; 
d) os contratos e os convênios celebrados; 
e) o quadro funcional, indicando: nome, cargo, local de lotação e forma de investidura; 
f) os servidores cedidos por outros órgãos com seu respectivos nomes, cargos e órgãos de origem; 
g) os servidores temporários; 
h) as despesas empregadas em passagens aéreas e diárias concedidas, indicando nome e cargo de beneficiário, destino da viagem, 

período e motivo da viagem, bem como o número de diárias e seus respectivos valores; 
i) os planos de carreira e estruturas remuneratórias dos cargos da Câmara Municipal; 
j) as leis municipais vigentes; 
 l) a data da última atualização da página. 
A Prefeitura de Santo Antônio do Içá deverá informar à Procuradoria da República no Município de Tabatinga as providências que 

estão sendo tomadas e ponderações quanto ao recomendado para solução do problema, com informações detalhadas do quadro atual do sítio eletrônico 
no prazo de 60 (sessenta) dias corridos.  

O Ministério Público Federal adverte ainda que, conforme Art. 23 § 2° da Resolução Nº 87, de 6 de Abril de 2010, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, na hipótese de desatendimento à recomendação aqui expressa, o Ministério Público poderá celebrar o 
compromisso de ajustamento de conduta ou adoção de todas as medidas jurídicas cabíveis, cíveis e/ou criminais, em desfavor dos responsáveis. 

Encaminhe-se cópia desta recomendação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em cumprimento aos arts. 16 e 23 da 
Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como encaminhe-se para publicação no diário eletrônico deste órgão.  

Cumpra-se. 
 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 
##ÚNICO: | AM - 681| 

RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil n.º 1.13.001.000123/2013-50. Síntese: Lei de acesso à 
informação. Regularização do funcionamento do Portal da Transparência do 
Município de Benjamin Constant- AM.  
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício das atribuições 
constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, III, 
“b” e “e”, V, VI, e artigo 6º, incisos VII, XIV, “f” e XX, todos da Lei Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução 
87/2006, do CSMPF, e demais dispositivos pertinentes à espécie; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, 
II); bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao Ministério Público Federal para expedir recomendações aos órgãos públicos, na 
defesa dos valores, interesses e direitos cuja promoção lhe couber, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 
dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 
publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seus 
artigos 48 e 49, fixa normas que visam garantir a transparência da gestão fiscal; 

CONSIDERANDO a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), por meio da Lei Complementar n. 131, de 27 
de maio de 2009, que estabeleceu, como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, a “liberação ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público”, e a “adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo 
Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A”” (art. 48, parágrafo único, inciso II e III); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 
48-A, que estabelece em seus incisos I e II que a disponibilização de acesso a informações, em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, 
inciso II, deve contemplar: “quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 
pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o 
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC n. 
131/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes tiveram prazo de 1 (um) ano, os 
Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 2 (dois) anos, e os Municípios com até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes têm o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito nos citados artigos 48, parágrafo único, incisos II e III;  

CONSIDERANDO que o prazo de 04 (quatro) anos, mencionado na referida Lei Complementar para os Municípios com até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes, encerrou-se no dia 27 de maio de 2013;  
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CONSIDERANDO o Inquérito Civil N° 1.13.001.000123/2013-50 instaurado ex officio para apurar o efetivo cumprimento da Lei 
Complementar nº 131/2009, que estabelece instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, principalmente no que se refere ao Portal da 
Transparência, pelo Município de Benjamin Constant/AM;  

CONSIDERANDOa Certidão n° 04/2014/SADM/PRM/TAB, elaborada pelo setor de informática desta PRM a partir de acesso à 
referida página na internet, em que se verifica que foram atestadas as seguintes deficiências no Portal de Transparência do referido município: 1) falta 
de informações de despesas pagas e diárias concedidas; 2) links corrompidos;  

Resolve RECOMENDAR à Prefeitura de Benjamin Constant com o escopo de evitar situações danosas ao patrimônio público e a 
caracterização de situações que podem, em tese, configurar atos de improbidade administrativa: 

I )Que sejam regularizadas as pendências encontradas no sítio eletrônico já implantado, de links que não estão disponíveis para 
consulta (arquivos corrompidos), conforme já verificado por este órgão em certidão comprobatória anexa a esta recomendação;  

II) Que o referido Portal esteja organizado de maneira a disponibilizar em seu conteúdo informações reais sobre: 
a) as despesas pagas e receitas arrecadadas; 
b) as licitações abertas, em andamento e já realizadas; 
c) os casos de dispensa e inexigibilidade de licitações; 
d) os contratos e os convênios celebrados; 
e) o quadro funcional, indicando: nome, cargo, local de lotação e forma de investidura; 
f) os servidores cedidos por outros órgãos com seu respectivos nomes, cargos e órgãos de origem; 
g) os servidores temporários; 
h) as despesas empregadas em passagens aéreas e diárias concedidas, indicando nome e cargo de beneficiário, destino da viagem, 

período e motivo da viagem, bem como o número de diárias e seus respectivos valores; 
i) os planos de carreira e estruturas remuneratórias dos cargos da Câmara Municipal; 
j) as leis municipais vigentes; 
 l) a data da última atualização da página. 
A Prefeitura de Benjamin Constant deverá informar à Procuradoria da República no Município de Tabatinga as providências que 

estão sendo tomadas e ponderações quanto ao recomendado para solução do problema, com informações detalhadas do quadro atual do sítio eletrônico 
no prazo de 60 (sessenta) dias corridos.  

O Ministério Público Federal adverte ainda que, conforme Art. 23 § 2° da Resolução Nº 87, de 6 de Abril de 2010, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, na hipótese de desatendimento à recomendação aqui expressa, o Ministério Público poderá celebrar o 
compromisso de ajustamento de conduta ou adoção de todas as medidas jurídicas cabíveis, cíveis e/ou criminais, em desfavor dos responsáveis. 

Encaminhe-se cópia desta recomendação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em cumprimento aos arts. 16 e 23 da 
Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como encaminhe-se para publicação no diário eletrônico deste órgão.  

Cumpra-se. 
 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | BA - 6701| 
PORTARIA N° 2, DE 7 FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no uso de civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social (art. 129, Inciso III, da CF/88); 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pela defesa do patrimônio público e social (art. 5º, inciso 

III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 
CONSIDERANDO a notícia encaminhada pelo Ministério Público do Estado da Bahia de aplicação irregular de recursos públicos 

federais repassados ao Centro Nzinga de Atenção à Saúde Mental da Mulher e Família, materializado em irregularidades na produção ambulatorial de 
janeiro e fevereiro de 2012, bem assim na emissão de Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais (APACs) sem registro de atendimento médico em 
prontuários;  

CONSIDERANDO que as verbas malversadas, em tese, são provenientes da União, ao amparo do comando insculpido no art. 198, 
§ 3º, inc. II da Constituição Federal c/c art. 18 da Lei Complementar nº 141/2012; 

CONSIDERANDO a atribuição deste Ministério Público Federal em promover o aprofundamento das investigações, à luz do art. 
27 caput da Lei Complementar nº 141/2012, bem assim o enquadramento das condutas elencadas no documento fiscalizatório como ato de improbidade 
administrativa, em tese, ensejador de prejuízo ao erário e violador de princípios da administração pública; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, na forma disposta no art. 5º da Resolução do CSMPF nº 87/2010, determinando 
como diligências preliminares: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com a Notícia de Fato nº 1.14.000.00196/2014-03, registrando como 
assunto “a apuração de suposta prática de atos de improbidade administrativa concernentes na aplicação irregular de recursos públicos federais 
repassados ao Centro Nzinga de Atenção à Saúde Mental da Mulher e Família, conforme Relatório de Auditoria nº 218 da Secretaria Municipal da 
Saúde do Salvador”; 

2. Cumpra o despacho anexo.  
3. Cientifique-se à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito da autuação deste 

inquérito civil. 
 

MELINA CASTRO MONTOYA FLORES 
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##ÚNICO: | BA - 761| 

PORTARIA Nº 4, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.14.001.000411/2013-77. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo assinado, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO, ainda, o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que dispõe competir ao Ministério Público “promover o 
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”, assim 
como as atribuições conferidas ao Parquet Federal no art. 5º, inciso III, alínea d, e 6º, inciso XIV, alínea g da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que as presentes peças de informação foram autuadas a partir de Representação da lavra do Sr. José Ednaldo 
Limeira de Menezes, presidente da Associação dos Moradores do Povoado da Ilha de da Barra Velha, em Canavieiras/BA, noticiando irregularidades 
na área denominada Bananal (ou Bananeira), situada dentro da Reserva Extrativista (RESEX) do citado Município, que estaria sendo invadida por 
pessoas para a subtração, sem autorização dos proprietários/posseiros, de mudas de cocos e plantas em geral; 

CONSIDERANDO que às fls. 12/14 e 17, em resposta aos Ofícios do MPF, a RESEX Canavieiras informou que, no dia 
31/10/2013, agentes de fiscalização do Instituto se deslocaram ao local para apurar os fatos, e que, embora não tenham logrado êxito na identificação de 
possíveis invasores/infratores, estariam providenciando ação de fiscalização complementar na referida área, a se realizar em março/2014, para fins de 
vistoria e cadastramento das famílias existentes na área; 

CONSIDERANDO a necessidade de se dar prosseguimento às apurações; 
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da CF/88 e na Lei Complementar nº 75/93, converter o presente procedimento 

preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de melhor apurar os fatos, determinando o seguinte: 
a) registre-se o presente como Inquérito Civil Público, com o assunto adiante especificado:  
ASSUNTO: “Apura possível prática de conduta lesiva ao meio ambiente consistente na subtração irregular de mudas de coco e 

plantas/frutos em geral no interior da RESEX de Canavieiras-BA, bem como a situação do processo de regularização fundiária da referida Unidade de 
Conservação (RESEX).” 

TEMÁTICA: AMBIENTAL 
CÂMARA: 4ª CCR 
b) Cientifique-se a e. 4ª CCR para os devidos fins; 
c) Sobreste-se o feito por 60 (sessenta) dias, aguardando a ação de fiscalização do ICMBio, prevista para março/2014;  
d) Findo o prazo de suspensão, oficie-se o ICMBio - RESEX Canavieiras, com cópia do expediente de f. 17, para que, no prazo de 

20 (vinte) dias, informe o resultado da ação de fiscalização complementar realizada na área (Bananal), bem como esclareça pormenorizadamente a 
situação atual do levantamento ocupacional e do processo de regularização fundiária da UC RESEX de Canavieiras, encaminhando a esta Procuradoria 
toda a documentação pertinente.  

 
TIAGO MODESTO RABELO  

##ÚNICO: | BA - 700| 
PORTARIA Nº 23, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VI da CRFB/88, , bem como fundamentado nos arts. 6º, VII, alínea “a” e “c”, da LC 75/93, e de acordo com as 
Resoluções 87/06-CSMPF e 23/07-CNMP e 

 2. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

 3. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social; 

 4. CONSIDERANDO o teor das informações contidas no relatório realizado pela Analista em Antropologia Sheila dos Santos 
Brasileiro, no sentido da necessidade de serem adotadas medidas sociais na Comunidade Quilombola Barra do Parateca;  

 5. CONSIDERANDO que já foi distribuído ao 1º Oficio desta PRM a ação de reintegração de posse n. 2008.33.09.000932-9, a 
qual trata da fazenda pertencente ao juiz João Batista Pereira Pinto, localizada dentro da Reserva 4; 

 6. CONSIDERANDO a necessidade de se apurar os fatos narrados nestes autos, RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público, 
vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF n. 87/2010, com o seguinte objeto: “ apurar a 
implementação de medidas sociais na Comunidade Quilombola Barra do Parateca pelo Município de Carinhanha” 

 7. Como diligências iniciais, determino que autue-se esta portaria, instruída com a documentação que compõe a Notícia de Fato n. 
1.14.009.000025/2014-96, bem como que: 

1) Oficie-se à Prefeitura Municipal de Carinhanha/BA, no intuito de que a mesma, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se manifeste 
sobre os fatos narrados no relatório de fls. 02/06 (que deverá seguir em anexo), bem como:  

1.1) informe se já foram adotadas medidas para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário na Comunidade Quilombola 
de Barra do Parateca; 

1.2) informe de quanto em quanto tempo é realizada a coleta de lixo no território ocupado pela Comunidade Quilombola Barra do 
Parateca, bem como esclareça o motivo para não ter se adotado ainda um sistema periódico e ininterrupto de coleta;  

1.3) informe quais as providencias vem sendo adotadas para a reforma e ampliação da escola municipal Francisco Pinto;  
1.4) informe qual a meta de implantação de Postos de Saúde da Família no município de Carinhanha, esclarecendo se já foi 

implantado um PSF para atender a Comunidade Quilombola de Barrado Parateca, bem como a periodicidade de atendimento de profissionais neste 
PSF; 
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1.5) Caso ainda não exista um PSF na referida comunidade, que a Prefeitura informe se já foi adotada alguma providência junto ao 
Ministério da Saúde para a implementação do referido PSF; 

  
2) Oficie-se ao Ministério da Saúde, requisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes informações:  
2.1) como é feita a implantação de um PSF em uma comunidade quilombola;  
2.2) quais são os órgãos responsáveis pela implantação do PSF em comunidades quilombolas;  
2.3) quais medidas são normalmente adotadas para capacitação de agentes de saúde e integrantes de comunidades quilombolas, no 

intuito de que tais pessoas sejam “especialistas “ nos principais problemas de saúde que afetam essas comunidades; 
2.4) quais órgãos e quais parcerias/convênios são adotados pelo Ministério da Saúde com a finalidade de se implementar um PSF 

em uma comunidade quilombola, devendo o posto de saúde ser formado por equipe multidisciplinar com conhecimentos na área;  
2.5) se já foi implementado algum PSF na Comunidade Quilombola de Barra do Parateca, localizada no município de 

Carinhanha/BA;  
3) Oficie-se à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, no intuito de que a mesma, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe:  
3.1) Sua meta de implementação de ensino médio em escolas públicas na Bahia;  
3.2) Informe quais ensinos médios já foram implantados dentro de comunidades quilombolas;  
3.3) informe se já foram adotadas medidas para a implementação do ensino médio na Comunidade Quilombola Barra do Parateca, 

bem como se tal ensino poderá ser implementado na escola municipal de Francisco Pinto, localizada no Município de Carinhanha/BA.  
4) Oficie-se à Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no intuito de que a mesma, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis:  
4.1) informe quais são os órgãos responsáveis pela implementação de PSF dentro de uma comunidade quilombola, bem como pela 

capacitação dos profissionais que atuarão neste PSF, com o intuito de que este últimos passem a saber os principais problemas de saúde que acometem 
dada comunidade; 

4.2) informe quais a medidas/parcerias serão adotadas pela SEPPIR no intuito de se buscar pela implementação das medidas 
constantes do relatório de fls. 02/06 (o qual seguirá em anexo). 

 8. Dê-se ciência à 6ª CCR/MPF. 
 

MARCELA RÉGIS FONSECA 
##ÚNICO: | BA - 710| 

PORTARIA Nº 25, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

1.O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VI da CRFB/88, bem como fundamentado nos arts. 6º, VII, alínea “a” e “c”, da LC 75/93, e de acordo com as 
Resoluções 87/06-CSMPF e 23/07-CNMP e 

2. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

3. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social; 

4. CONSIDERANDO o teor do ofício nº 893/2013, oriundo da Secretaria de Educação de Bom Jesus da Lapa/BA, noticiando 
irregularidades na prestação de contas de recursos provenientes do PDDE, de modo que, durante o exercício de 2013, teria havido retiradas de valores 
das contas de escolas municipais sem comprovação de notas fiscais ou recibos; verbas; 

5. CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos supramencionados, RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público, vinculado 
à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF n. 87/2010, com o seguinte objeto: “apurar irregularidades na 
prestação de contas de recursos provenientes do FNDE no Município de Bom Jesus da Lapa no exercício de 2013” 

 1.Como diligências iniciais, determino: 
Autue-se esta portaria, instruída com a documentação que compõe a Notícia de Fato nº 1.14.009.000005/2014-15 procedendo-se 

aos devidos registros no sistema Único; 
Oficie-se à CGU, no intuito de que a mesma, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe se há algum procedimento administrativo ou 

se possui notícia sobre desvio de verbas por parte do Município de Bom Jesus da Lapa/BA em relação aos recursos federais provenientes do FNDE no 
exercício de 2013;  

Oficie-se ao FNDE, no intuito de que o mesmo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe: a) se há algum procedimento 
administrativo ou se possui notícia sobre desvio de verbas por parte do Município de Bom Jesus da Lapa/BA em relação aos recursos federais 
provenientes do FNDE no exercício de 2013; b) qual o resultado do julgamento das prestações de contas dos recursos do FNDE repassados a Bom 
Jesus da Lapa no ano de 2013; c) se há notícia de instauração de alguma tomada de contas especial para apuração de desvio de verba federal do FNDE 
repassados a Bom Jesus da Lapa no ano de 2013 

Oficie-se ao TCU, no intuito de que o mesmo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe se há algum procedimento administrativo ou 
se possui notícia sobre desvio de verbas por parte do Município de Bom Jesus da Lapa/BA em relação aos recursos federais provenientes do FNDE no 
exercício de 2013; 

Dê-se ciência à 5ª CCR/MPF. 
 

MARCELA RÉGIS FONSECA 
##ÚNICO: | BA - 714| 

PORTARIA Nº 26, DE 17 DEFEVEREIRODE 2014 
 

 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VI da CRFB/88, , bem como fundamentado nos arts. 6º, VII, alínea “a” e “c”, da LC 75/93, e de acordo com as 
Resoluções 87/06-CSMPF e 23/07-CNMP e 
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 2. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

 3. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social; 

 4. CONSIDERANDO o teor das informações contidas na denúncia encaminhada a este Parquet pelo Ministério da Educação;  
 5. CONSIDERANDO a importância de se ter um Conselho de Acompanhamento e Fiscalização do Fundeb independente do Poder 

Executivo Municipal;  
 6. CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos narrados nestes autos, RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público, 

vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF n. 87/2010, com o seguinte objeto: “apurar 
irregularidades na composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb do Município de Riacho de Santana”; 

 7. Como diligências iniciais, determino que autue-se esta portaria, instruída com a documentação que compõe a Notícia de Fato n. 
1.14.009.000013/2014-61, bem como que: 

1) Extraia-se os documentos de fls. 21/23 da NF 1.14.009.000024/2014-41 e realize a juntada dos mesmos nestes autos;  
2) Oficie-se à Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, requisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias úteis: 2.1) cópia da legislação 

específica de criação do Conselho do Fundeb no município; 2.2) cópia da publicação do ato de nomeação dos conselheiros titulares e suplentes do 
Fundeb, referindo-se à classe que cada conselheiro representa; 2.3) cópia do documento de indicação dos conselheiros, emitido pelas entidades que 
representam sua classe/categoria, com assento no colegiado. Deverão ser comprovados os fóruns e reunião realizadas para eleição democrática dos 
seguintes representantes: professores; diretor, servidor técnico-administrativos; pais de alunos; estudantes, todos vinculados à escolas básicas públicas;  

3) Ofície-se ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Riacho de Santana, requisitando-lhe, no prazo de 10 
(dez) dias úteis: 3.1) c) cópias das atas relativas às reuniões do Conselho, realizadas no ano de 2013; 3.2) cópia do regimento interno do Conselho; 3.3) 
cópia dos pareceres emitidos em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei do Fundeb (para fins de prestação das contas do 
Fundeb perante os Tribunais de Contas); 3.4) informe a relação de todos os conselheiros titulares e suplentes do CACS, esclarecendo qual a classe 
representada por cada conselheiro; 3.5)informe o tempo de mandato de cada um dos conselheiros, bem como o numero de reconduções de cada um dos 
conselheiros; 3.6) envie cópias das atas e pareceres, mensais, relativas à prestação de contas dos últimos três meses; 3.7) informe se algum dos 
conselheiros é: a) cônjuge e parente consangüíneo ou afim até terceiro grau (pai, filho, avô, bisavô, neto, bisneto, irmão, cunhado, tio, sobrinho, sogro) 
do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários; b) tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços 
relacionados ao Fundeb, bem como os cônjuges e parentes desses profissionais; c) estudantes não emancipados; d) pais de alunos que exerçam funções 
públicas ou cargos em comissão, de livre nomeação, e prestem serviços terceirizados no âmbito do Município de Riacho de Santana;  

4) Oficie-se ao professor Edvaldo Magalhães Pereira (edvaldoriacho@hotmail.com), no intuito de que o mesmo, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, informe: 5.1) quais as irregularidades constatadas na composição do CACS de Riacho de Santana; 5.2)se algum membro do 
conselho não foi eleito democraticamente, tendo sido indicado por intermédio de orientação política; 5.3) se algum dos conselheiros do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Riacho de Santana é: a) cônjuge e parente consangüíneo ou afim até terceiro grau (pai, filho, avô, 
bisavô, neto, bisneto, irmão, cunhado, tio, sobrinho, sogro) do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários; b) tesoureiro, contador ou funcionário de 
empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados ao Fundeb, bem como os cônjuges e parentes desses profissionais; c) 
estudantes não emancipados; d) pais de alunos que exerçam funções públicas ou cargos em comissão, de livre nomeação, e prestem serviços 
terceirizados no âmbito do Município de Riacho de Santana;  

 8. Dê-se ciência à 5ª CCR/MPF. 
 

MARCELA RÉGIS FONSECA 
##ÚNICO: | BA - 718| 

PORTARIA Nº 27, DE 17DEFEVEREIRO DE 2014 
 

 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VI da CRFB/88, , bem como fundamentado nos arts. 6º, VII, alínea “a” e “c”, da LC 75/93, e de acordo com as 
Resoluções 87/06-CSMPF e 23/07-CNMP e 

 2. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

 3. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social; 

 4. CONSIDERANDO o teor das informações contidas na representação formulada a este Parquet pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Riacho de Santana;  

 5. CONSIDERANDO a importância de se ter um Conselho de Acompanhamento e Fiscalização do Fundeb independente do Poder 
Executivo Municipal;  

 6. CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos narrados nestes autos, RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público, 
vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF n. 87/2010, com o seguinte objeto: “apurar 
irregularidades na composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb do Município de Riacho de Santana”; 

 7. Como diligências iniciais, determino:  
Autue-se esta portaria, instruída com a documentação que compõe a Notícia de Fato n. 1.14.009.000024/2014-41; 
Oficie-se à Secretaria de Educação de Riacho de Santana, requisitando-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis: a) cópia do balancete 

ou balanço financeiro analítico que contemple as despesas com educação, correspondente aos três últimos meses; b) cópias dos resumos mensais das 
folhas de pagamento, detalhadas por rubrica, referentes aos três últimos meses; c) cópias dos documentos referentes às despesas com folha de 
pagamento realizadas nas rubricas da dotação orçamentária do Fundeb, tais como: notas de empenhos, liquidações, ordens de pagamentos, cópias de 
cheques, guias de recolhimento dos encargos sociais com autenticação bancária e outros documentos relativos aos três últimos meses; d) relação onde 
conste o nome de todas as escolas públicas pertencentes à rede de ensino do respectivo ente governamental, assim como o nome dos ocupantes dos 
cargos de direção, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação pedagógica e docência, indicando a 
modalidade de ensino em que atuaram durante o período investigado, o cargo, a função, a lotação e a remuneração (mês a mês), bem assim dos demais 
profissionais da educação. Tal relação deverá ser impressa e assinada pelo responsável por sua elaboração e pelo Secretário de Educação, além de ser 
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encaminhada por meio magnético; e) relação de todos os profissionais que receberam nos últimos três meses remuneração proveniente da porcentagem 
de 60% dos recursos advindos do FUNDEB para remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no segmento da educação básica. 
Tal relação deverá vir acompanhada de documento comprobatório de que o profissional detém diploma que lhe permita exercer atividade de docência;  

Oficie-se à Agência do Banco do Brasil de Riacho de Santana, requisitando-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cópias dos 
extratos bancários da conta única e específica do Fundeb referentes aos três últimos meses;  

Oficie-se à CGU, no intuito de que a mesma informe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se possui algum procedimento 
administrativo ou se tem noticia da instauração de alguma tomada de contas especial que verse sobre a má aplicação de recursos do Fundeb pelo 
Município de Riacho Santana, notadamente no que diz respeito ao pagamento indevido de auxiliares gerais com a verba relativa ao 60 % do Fundeb 
para remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no segmento da educação básica;  

Oficie-se aoConselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Riacho de Santana, requisitando-lhe, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, cópias das atas e pareceres, mensais, relativas à prestação de contas nos últimos três meses;  

Oficie-se ao TCM/BA, requisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias úteis: a) cópia da instrução e parecer técnico emitido pela 
Diretoria de Contas Municipais relativo à aplicação das verbas do FUNDEB pelo Município de Riacho de Santana no exercício de 2013; b) cópia do 
parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contasrelativo à aplicação das verbas do FUNDEB pelo Município de Riacho de Santana no 
exercício de 2013.  

 8. Dê-se ciência à 5ª CCR/MPF. 
 

MARCELA RÉGIS FONSECA 
##ÚNICO: | BA - 721| 

PORTARIA Nº 28, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VI da CRFB/88, , bem como fundamentado nos arts. 6º, VII, alínea “a” e “c”, da LC 75/93, e de acordo com as 
Resoluções 87/06-CSMPF e 23/07-CNMP e 

 2. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

 3. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social; 

 4. CONSIDERANDO o teor das informações contidas na representação formulada a este Parquet pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Vitória da Conquistae Região Sul e Oesta da Bahia;  

 5. CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos narrados nestes autos, RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público, 
vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF n. 87/2010, com o seguinte objeto: “apurar desvio de 
recursos oriundos do FUNDEB por parte do Município de Rio de Antônio, tendo em vista o suposto pagamento a menor dos profissonais de 
magistério”; 

 6. Como diligências iniciais, determino:  
Autue-se esta portaria, instruída com a documentação que compõe a Notícia de Fato n. 1.14.009.000002/2014-81; 
Oficie-se à Secretaria de Educação de Riacho de Santana, requisitando-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis: a) cópias dos 

resumos mensais das folhas de pagamento, detalhadas por rubrica, referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013; b) relação de todos os profissionais que 
receberam nos anos de 2011, 2012 e 2013 remuneração proveniente da porcentagem de 60% dos recursos advindos do FUNDEB para remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício no segmento da educação básica. Tal relação deverá vir acompanhada de documento comprobatório da 
jornada de trabalho exercida por cada profissional;  

Oficie-se à CGU, no intuito de que a mesma informe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se possui algum procedimento 
administrativo ou se tem noticia da instauração de alguma tomada de contas especial que verse sobre a má aplicação de recursos do Fundeb pelo 
Município de Rio do Antônio nos anos de 2011, 2012 e 2013, notadamente no que diz respeito ao pagamento dos professores em valores inferiores ao 
estabelecido no Piso Salarial, encaminhado-lhe cópia da documentação de fls. 03/13 para a realização de fiscalização nos recursos provenientes do 
FUNDEB e quantificação do dano causado ao erário, bem como do valor que deverá ser ressarcido aos professores; 

Oficie-se ao TCM/BA, requisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias úteis: a) cópia da instrução e parecer técnico emitido pela 
Diretoria de Contas Municipais relativo à aplicação das verbas do FUNDEB pelo Município de Rio do Antônio nos exercício de 2011, 2012 e 2013; b) 
cópia do parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas relativo à aplicação das verbas do FUNDEB pelo Município de Rio do Antônio nos 
exercícios de 2011, 2012 e 2013; c) que informe se houve detecção de irregularidades no pagamento dos professores pelo Município de Rio do Antônio 
nos anos de 2011, 2012 e 2013, tendo em vista o fato de os pagamentos terem ocorrido emvalores inferiores ao quantum previsto no Piso Salarial 
Nacional, devendo haver indicação do dano causado ao erário, bem como do valor que deverá ser ressarcido aos profissionaisda educação. Encaminhe-
se ao TCM/BA cópia da documentação de fls. 03/13 para adoção das medidas/fiscalizações cabíveis no seu âmbito de atribuição. 

 7. Dê-se ciência à 5ª CCR/MPF. 
 

MARCELA RÉGIS FONSECA 
##ÚNICO: | BA - 737| 

PORTARIA Nº 29, DE 17 DEFEVEREIRO DE 2014 
 

 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VI da CRFB/88, , bem como fundamentado nos arts. 6º, VII, alínea “a” e “c”, da LC 75/93, e de acordo com as 
Resoluções 87/06-CSMPF e 23/07-CNMP e 

 2. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

 3. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social; 
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 4. CONSIDERANDO o teor do ofício nº 2365/2013 oriundo do TCU, noticiando a instauração de tomadas de contas de especial 
em face do Sr. Roberto Fernandez Veiga e do Instituto Preservar de Rio de Contas, em razão de não ter havido prestação de contas do quanto recebido 
do Convênio n. FCP 47/2005, o qual envolveu a transferência de verbas federais pela Fundação Palmares para a realização do projeto denominado 
“vídeos Documentários dos Patrimônio Imaterial e intercâmbio Cultural África Brasil”; 

 5. CONSIDERANDO a informação de que Roberto Fernandez Veiga faleceu e que não há processo de inventário; 
 6. CONSIDERANDO que nos autos do processo nº 2008.33.09.001285-1 proposto pelo MPF em face de Roberto Fernandez 

Veiga, houve a citação dos herdeiros deste último; 
 7. CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos supramencionados, RESOLVE instaurar Inquérito Civil vinculado à 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF n. 87/2010, com o seguinte objeto: “apurar desvio de recursos 
públicos federais provenientes da Fundação Palmares relativos ao Convênio n. FCP47/2005, o qual envolveu a transferência de verbas federais pela 
Fundação Palmares para a realização do projeto denominado “vídeos Documentários dos Patrimônio Imaterial e intercâmbio Cultural África Brasil” 

 8.Com diligências iniciais, determino: 
Autue-se esta portaria, instruída com a documentação que compõe a Notícia de Fato n. 1.14.009.000038/2014-65, procedendo-se 

aos devidos registros no sistema Único; 
Junte-se aos autos cópia da petição inicial do processo n. 2008.33.09.001285-1, com o intuito de se averiguar identidade de objetos;  
Oficie-se ao Cartório de Notas de Rio de Contas e ao juízo de Direito de Rio de Contas no intuito de que ambos informem se foi 

instaurado processo de inventário em decorrência da morte de Roberto Fernandez Veiga; 
Oficie-se ao instituto preservar de Rio de Contas, no intuito de que o mesmo, no prazo de 10 (dez) dias úteis informe: a) se possui 

processos de pagamentos relativos ao Convênio n. FCP 47/2005, o qual envolveu a transferência de verbas federais pela Fundação Palmares para a 
realização do projeto denominado “ Vídeos Documentários dos patrimônio imaterial e Intercâmbio Cultural África Brasil”; b) o motivo para não terem 
sido prestados contas do aludido convênio; 

Efetue-se pesquisa junto à ASSPA sobre os herdeiros necessários de Roberto Fernandez Veiga, sua Cônjuge, descendentes e 
ascendentes; 

À Secretaria de Saúde da Bahia- AUDITORIA SUS/BA, requisitando-lhe cópia de toda a documentação que embasou o relatório e 
parecer conclusivo da Auditoria n.877 realizada na Secretaria municipal de saúde de Botuporã/BA, constante no processo n.0300100481255; 

 9. Dê-se ciência à 5ª CCR/MPF. 
 

MARCELA RÉGIS FONSECA 
##ÚNICO: | BA - 974| 

PORTARIA Nº 29, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

MÁRIO ALVES MEDEIROS, Procurador da República, lotado e em exercício na Procuradoria da República no Município de 
Vitória da Conquista, nos termos do art. 2º, I, da Resolução nº 23/07 do CNMP, e do art. 2, I, da Resolução nº 87/06, do CSMPF e, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO, outrossim, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para a proteção dos direitos indisponíveis; 

CONSIDERANDO a representação formulada pelo Vereador Nelson Machado Correia à f. 03, na qual alude haver irregularidades 
na Secretária Municipal de Educação de Poções com as verbas oriundas do FUNDEB, precisamente o pagamento em duplicidade a servidores públicos 
municipais, os quais estão sendo remunerados simultaneamente pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia e pela Secretaria de Educação do 
Município de Poções; 

CONSIDERANDO que o art. 129, VII, primeira parte da Constituição Federal enumera, como função institucional do Ministério 
Público, a requisição de diligências investigatórias, o art. 7º, I, primeira parte, e o art. 8º da Lei Complementar 75/93 estabelecem entre as atribuições 
do Ministério Público Federal, nos procedimentos de sua atribuição, realizar diligências de cunho investigativo;  

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adequação do presente procedimento ao quanto determina a Resolução 87/06 do 
CSMPF, especialmente o seu art. 4º, § 4º (Incluído pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o fito de apurar adequadamente os fatos. 
De conseguinte, deverá o Cartório: 
a) Registrar e autuar a presente portaria, juntamente com o Procedimento Administrativo nº 1.14.007.000194/2013-65. 
  
b) Registrar que o objeto do presente Inquérito Civil é apurar a notícia de acumulação indevida de remunerações por servidores 

públicos municipais, os quais estão sendo remunerados pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia e pela Secretaria de Educação do Município de 
Poções, com recursos do FUNDEB, sem nenhuma cooperação técnica entre o Estado da Bahia e o referido município. 

  
 Com o fito de instruir adequadamente o feito, reitere-se o ofício nº 714/2013/PRM-VC/GAB/MM acostado à f.132. 
Fica o servidor Guilherme Del Sousa, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 

– CNMP, nomeado para funcionar como Secretário, o qual será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que integram o Setor Jurídico 
desta Procuradoria da República, por meio de termo nos autos. 

Por fim, fica determinado que seja cientificada a egrégia 5ª CCR, com remessa, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 
87/2006 – CSMPF, de cópia da presente portaria, solicitando-se a sua publicação. 

 
 MÁRIO ALVES MEDEIROS 

##ÚNICO: | BA - 995| 
PORTARIA Nº 30, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
MÁRIO ALVES MEDEIROS, Procurador da República, lotado e em exercício na Procuradoria da República no Município de 

Vitória da Conquista, nos termos do art. 2º, I, da Resolução nº 23/07 do CNMP, e do art. 2, I, da Resolução nº 87/06, do CSMPF e, 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO, outrossim, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para a proteção dos direitos indisponíveis; 

CONSIDERANDO a representação de ff. 03/04, na qual consta notícia de irregularidades na construção de um Pólo de Academia 
do SUS no Município de Encruzilhada/BA, notadamente diante da paralisação da obra. 

CONSIDERANDO que o art. 129, VII, primeira parte da Constituição Federal enumera, como função institucional do Ministério 
Público, a requisição de diligências investigatórias, o art. 7º, I, primeira parte, e o art. 8º da Lei Complementar 75/93 estabelecem entre as atribuições 
do Ministério Público Federal, nos procedimentos de sua atribuição, realizar diligências de cunho investigativo;  

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adequação do presente procedimento ao quanto determina a Resolução 87/06 do 
CSMPF, especialmente o seu art. 4º, § 4º (Incluído pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o fito de apurar adequadamente os fatos. 
De conseguinte, deverá o Cartório: 
a) Registrar e autuar a presente portaria, juntamente com o Procedimento Administrativo nº 1.14.007.000192/2013-76. 
  
b) Registrar que o objeto do presente Inquérito Civil é apurar a notícia de abandono de obra para a construção de uma academia, no 

âmbito do Programa Academia da Saúde, com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no município de Encruzilhada/BA. 
  
 Por oportuno, determino que seja reiterado o ofício nº 701/2013/PRM-VC/GAB/MM, inserto à f. 31, assinalando-se o prazo de 10 

(dez) dias para a resposta e fazendo constar as advertências de praxe. 
Fica o servidor Guilherme Del Sousa, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 

– CNMP, nomeado para funcionar como Secretário; o qual será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que integram o Setor Jurídico 
desta Procuradoria da República, por meio de termo nos autos. 

Por fim, fica determinado que seja cientificada a egrégia 5ª CCR, com remessa, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 
87/2006 – CSMPF, de cópia da presente portaria, solicitando-se a sua publicação. 

 
 MÁRIO ALVES MEDEIROS 

##ÚNICO: | BA - 977| 
DESPACHO DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 
Procedimento Investigatório Criminal. Autos nº 1.14.007.000415/2013-03 
 

  
1. Reitere-se o ofício de f. 13  
2. Oficie-se ao Banco do Brasil (agência nº 1435), solicitando o envio dos extrato da conta-corrente de nº 0000056227, relativos ao 

exercício de 2009, a qual foi utilizada pela Prefeitura Municipal de Anagé para a movimentação financeira dos recursos repassados pelo FNDE, 
respectivamente no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Registre-se no ofício que a conta bancária referida é vinculada à 
movimentação de recursos públicos repassados ao Município de Anagé/BA e segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, exarada no MS 21.729-
4/DF, inexiste sigilo bancário em se tratando de contas destinadas à movimentação de recursos públicos.  

3. Expeça-se ofício ao ex-Prefeito do Município de Anagé, com cópia da representação de ff. 04/08, facultando-lhe a oportunidade 
de se manifestar sobre os fatos ali narrados, caso o deseje.  

4. À vista da imprescindibilidade da realização das diligências acima referidas, determino a prorrogação destes autos por mais 
90(noventa) dias, devendo-se cientificar à e. 2ª CCR do Ministério Público Federal, consoante art. 12 da Resolução nº 77 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
MÁRIO ALVES MEDEIROS 

Procurador da República 
##ÚNICO: | BA - 1000| 

DESPACHO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

PP: 1.14.007.000431/2013-98 
 

1. Reitere-se o ofício de f. 111. 
2. Diante do transcurso do prazo do presente procedimento preparatório e a necessidade de aguardar as informações solicitadas por 

meio do ofício nº 853/2013/PRM-VC/GAB/MM, determino a prorrogação por mais 90 (noventa dias), consoante o §1º do art.4º da Resolução nº 
87/2006 do CSMPF. 

 

MÁRIO ALVES MEDEIROS 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | CE - 6090| 

PORTARIA Nº 42, DE 21 DE JANEIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 
caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
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CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório (PP) nº 1.15.000.001758/2013-18, cujo 

objeto trata de denúncia versando sobre descaso em relação à gestão de contratos da Prefeitura Municipal de Fortaleza para construção de unidades 
habitacionais: Conjunto Habitacional do Cocó e Vila do Mar. Imóveis invadidos e obras atrasadas.  

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório, de acordo com as normas de regência, já 
expirou; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar nas investigações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 
DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o ofício para 
o qual distribuído. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 
3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

4. Que a SOTC anote a vinculação do presente IC ao PP anterior, para fins de recebimento de ofícios ainda pendentes de resposta. 
5. Após, voltem conclusos para deliberações. 
 

MARCELO MESQUITA MONTE 
##ÚNICO: | CE - 6110| 

DESPACHO Nº 885, DE 20 DE JANEIRO DE 2014 
 

PA –Tutela Coletiva. Autos nº:1.15.000.002250/2013-29.Área 
Temática:Patrimônio Público e Social. Objeto:Denúncia versando sobre suposta 
irregularidade na inscrição do Programa Mais Médicos, do Governo Federal. 
 

  
Como não foi possível, até o momento, adotar qualquer das medidas do art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

prorrogo o prazo de instrução por mais 90 (noventa) dias, nos termos do § 1º do citado artigo, c/c o § 6º, inciso III, do Art. 2º, da Resolução CNMP nº 
23, de 17 de setembro de 2007. 

Cumpra-se. 
 

MARCELO MESQUITA MONTE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

##ÚNICO: | DF - 5590 | 
PORTARIA Nº 58, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte o Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.16.000.001681/2013-31 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
Objeto: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Supostamente, 

Maria Dione de Souza Ferreira - Coordenadora Geral de Ação Cultural da Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA - faria uso indevido de 
equipamentos do serviço público, destinando o uso de notebook e celular institucionais a seus filhos. Possivelmente, cumpriria irregularmente jornada 
inferior à devida.  

Envolvido: MARIA DIONE DE SOUZA FERREIRA 
Interessado: IDENTIDADE PRESERVADA POR SIGILO 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Distrito Federal. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

IGOR NERY FIGUEIREDO 
##ÚNICO: | DF - 5566| 

DESPACHO Nº 1528, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil nº 1.16.000.000104/2010-89 
 

Diante da necessidade de se analisar as informações encaminhadas pelo representado para adoção de novas providências, determino 
a prorrogação do prazo de tramitação do inquérito civil por um ano, a contar de seu vencimento (14 de fevereiro de 2014).  

Registre-se no sistema e comunique-se à PFDC. 
 

MARINA SÉLOS FERREIRA 
Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | ES - 545| 

PORTARIA Nº 6, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com base nas suas atribuições constitucionais, 
legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, II, d, III, d e 6º, VII, da Lei 
Complementar nº 75/1993: 

Considerando que o art. 129, III da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

Considerando que, no mesmo diapasão, o art. 6º, VII da LC 75/1993 estabelece que, compete ao MPU, promover o inquérito civil e 
a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção dos direitos constitucionais; 

Considerando que o inciso XIV, do mesmo dispositivo legal supracitado, estabelece que também incumbe ao MPU a promoção de 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000186/2013-47, instaurado 
com o fito de apurar possíveis irregularidades na expedição de notificações de autuação por infração de trânsito expedidas pelo DNIT contra a 
Associação de Pequenos Agricultores e Lenhadores de Conceição da Barra APALCB. Quilombolas; 

Considerando que em resposta ao Ofício n° 751/2013 – PRM/SAM/GAB/2°OF, o DNIT, informou que a responsabilidade da 
infração é do remetente ou expedidor da nota fiscal, e que em análise dos documentos, ficaram constatadas que a emissão das notas fiscais foram feitas 
pela associação. Assim sendo, julgou necessária a averiguação junto a Fibria para sanar possíveis contradições; 

Considerando resposta da Fibria/SA junto ao Ofício nº 847/2013 – PRM/SAM/GAB/2°OF, esta informou que a Fibria Celulose S.A 
não celebrou nenhum acordo com a Associação de Pequenos Agricultores e Lenhadores de Conceição da Barra/ES para que efetuasse o transporte de 
madeira para o Município de Campos de Goytacazes/RJ ou qualquer outra localidade; 

Considerando, assim, que há necessidade de análise mais acurada por parte do Ministério Público Federal sobre as contradições 
entre a Fibria/SA e a Associação de Pequenos Agricultores e Lenhadores de Conceição da Barra/ES a respeito do acordo firmado entre ambas; 

Considerando que ainda são necessárias novas diligências, no intuito de obter maiores informações sobre os fatos, orientando assim 
a atuação deste órgão; 

Resolvo converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000186/2013-47 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do 
MPF, com vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais: 

a) Autue-se. Mantenha a emenda existente; 
b) Cientifique-se a 6ª Câmara de Coordenação e revisão do MPF da presente Portaria; 
c) Designo a estagiária Magna Zandominique de Angeli, matrícula 28132 para atuar como secretária do presente ICP, independente 

de compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-la em seus afastamento legais; 
d) Publique-se; 
e) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente publicada no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste ICP para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
f) Após as devidas providências do Cartório, conclusos os autos para análise. 
 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 
##ÚNICO: | ES - 3703| 

PORTARIA Nº 37, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

Inquérito Civil Público (ICP) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, III, b, V, b 
e 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a teor do art. 127, caput, da Carta Republicana; 

CONSIDERANDO que o art. 7º, I, da LC 75/1993 estabelece que incumbe ao MPU, sempre que necessário ao exercício de suas 
funções institucionais, instaurar inquérito civil público; 

 CONSIDERANDO cópias de Relatórios de Fiscalização provenientes do Tribunal de Contas da União referentes às Tcs n,º 
013.598/2012-0, 013.599/2012-7 e 013.605/2012-7 instauradas a partir de Auditoria do programa de fiscalizações realizadas em obras públicas 
(Fiscobras 2012), que teve por objeto a fiscalização de obras de macrodrenagem do Canal do Congo em Vila Velha/ES. 

 CONSIDERANDO que os recursos para realização das obras são fruto do Contrato de Repasse 292.725-17/2009/Ministério das 
Cidades/Caixa (Siafi 657450), orçado em R$ 52.594.717,00, e fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

 CONSIDERANDO que para a contratação das obras, a Prefeitura Municipal de Velha deu início a procedimentos licitatórios na 
modalidade concorrência; 

CONSIDERANDO que os presentes autos visam à análise quanto à regularidade na execução das obras Edital Concorrência n.º 
018/2012; 

CONSIDERANDO que, não obstante as irregularidades constatadas, as obras mantiveram-se em andamento; 
CONSIDERANDO que restam medidas a serem tomadas com vistas à regularização do procedimento, já determinadas pelo TCU, o 

que demanda fiscalização por parte deste MPF; 
  
RESOLVE converter a NF/PR/ES nº 1.17.000.000697/2013-99 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com 

vistas à eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 
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endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Autue-se, com a seguinte ementa: “Apurar supostas irregularidades na execução de obras de drenagens e ampliação/retificação do 
Canal do Congo, Município de Vila Velha/ES, Edital Concorrência 018/2012 (Execução dos Serviços de Adequação e Desassoreamento do Canal do 
Congo (Drenagem Principal) e Construção de Seis Pontes na Bacia do Congo); 

Cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF da presente Portaria; 
Designo como Secretária deste ICP a servidora Márcia Vitor de M e Guerra lotada neste gabinete; 
Publique-se, em forma de extrato, a presente portaria no Diário Oficial (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 7º, §2º). 
Após, oficie-se ao TCU para que encaminhe informações atualizadas quanto à regularidade do Procedimento Licitatório n.º 

018/2012, considerando as irregularidades constatadas, a saber: 
não previsão, no edital, de itens essenciais para a execução da obra; previsão da Administração Local da obra e 'Mobilização e 

Desmobilização” nos custos indiretos da obra; restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento; 
critério de reajuste inexistente ou inadequado; critério de medição inadequado, dentre outros.  

 
FABRÍCIO CASER 

##ÚNICO: | ES - 3704| 
PORTARIA Nº 38, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Inquérito Civil Público (ICP) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, III, b, V, b 
e 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a teor do art. 127, caput, da Carta Republicana; 

CONSIDERANDO que o art. 7º, I, da LC 75/1993 estabelece que incumbe ao MPU, sempre que necessário ao exercício de suas 
funções institucionais, instaurar inquérito civil público; 

 CONSIDERANDO cópias de Relatórios de Fiscalização provenientes do Tribunal de Contas da União referentes às Tcs n,º 
013.598/2012-0, 013.599/2012-7 e 013.605/2012-7 instauradas a partir de Auditoria do programa de fiscalizações realizadas em obras públicas 
(Fiscobras 2012), que teve por objeto a fiscalização de obras de macrodrenagem do Canal do Congo em Vila Velha/ES. 

 CONSIDERANDO que os recursos para realização das obras são fruto do Contrato de Repasse 292.725-17/2009/Ministério das 
Cidades/Caixa (Siafi 657450), orçado em R$ 52.594.717,00, e fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

 CONSIDERANDO que para a contratação das obras, a Prefeitura Municipal de Velha deu início a procedimentos licitatórios na 
modalidade concorrência; 

CONSIDERANDO que os presentes autos visam à análise quanto à regularidade na execução das obras Edital Concorrência n.º 
017/2012; 

CONSIDERANDO que, não obstante as irregularidades constatadas, as obras mantiveram-se em andamento; 
CONSIDERANDO que restam medidas a serem tomadas com vistas à regularização do procedimento, já determinadas pelo TCU, o 

que demanda fiscalização por parte deste MPF; 
  
RESOLVE converter a NF/PR/ES nº 1.17.000.000670/2013-04 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com 

vistas à eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 
Autue-se, com a seguinte ementa: “Apurar supostas irregularidades na execução de obras de drenagens e ampliação/retificação do 

Canal do Congo, Município de Vila Velha/ES, Edital Concorrência 017/2012 (Execução dos Serviços de Drenagem e Pavimentação das Sub-Bacias 2 
(Parte), 3, 4 e 5 (Drenagem Secundária)”; 

Cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF da presente Portaria; 
Designo como Secretária deste ICP a servidora Márcia Vitor de M e Guerra lotada neste gabinete; 
Publique-se, em forma de extrato, a presente portaria no Diário Oficial (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 7º, §2º). 
Após, oficie-se ao TCU para que encaminhe informações atualizadas quanto à regularidade do Procedimento Licitatório n.º 

017/2012, considerando as irregularidades constatadas, a saber: 
 necessidade de deflagração de novo procedimento licitatório, em virtude da revogação do Edital 019/2012 e consequente ausência 

de funcionalidade própria da obra objeto do Edital 017/2012; sobrepreços unitários e não previsão, no edital, de itens essenciais para a execução da 
obra; restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento; critério de reajuste inexistente ou 
inadequado, dentre outros. 

 
FABRÍCIO CASER 

##ÚNICO: | ES - 3731| 
PORTARIA Nº 39, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 
Inquérito Civil Público (ICP) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, III, b, V, b 
e 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a teor do art. 127, caput, da Carta Republicana; 

CONSIDERANDO que o art. 7º, I, da LC 75/1993 estabelece que incumbe ao MPU, sempre que necessário ao exercício de suas 
funções institucionais, instaurar inquérito civil público; 
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 CONSIDERANDO cópias de Relatórios de Fiscalização provenientes do Tribunal de Contas da União referentes às Tcs n,º 
013.598/2012-0, 013.599/2012-7 e 013.605/2012-7 instauradas a partir de Auditoria do programa de fiscalizações realizadas em obras públicas 
(Fiscobras 2012), que teve por objeto a fiscalização de obras de macrodrenagem do Canal do Congo em Vila Velha/ES. 

 CONSIDERANDO que os recursos para realização das obras são fruto do Contrato de Repasse 292.725-17/2009/Ministério das 
Cidades/Caixa (Siafi 657450), orçado em R$ 52.594.717,00, e fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

 CONSIDERANDO que para a contratação das obras, a Prefeitura Municipal de Velha deu início a procedimentos licitatórios na 
modalidade concorrência; 

CONSIDERANDO que os presentes autos visam à análise quanto à regularidade na execução das obras Edital Concorrência n.º 
019/2012; 

CONSIDERANDO que que citado edital fora revogado, fazendo-se necessária a publicação de novo edital e, por conseguinte, 
acompanhamento para que as irregularidades detectadas não se repitam; 

RESOLVE converter a NF/PR/ES nº 1.17.000.000701/2013-19 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com 
vistas à eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 

Autue-se, com a seguinte ementa: “Apurar supostas irregularidades na execução de obras de drenagens e ampliação/retificação do 
Canal do Congo, Município de Vila Velha/ES, Edital Concorrência 019/2012 (execução dos Serviços de Drenagem e Pavimentação das Sub-Bacias 6, 
9, 10, 11 e 12 (Drenagem Secundária)” 

Cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF da presente Portaria; 
Designo como Secretária deste ICP a servidora Márcia Vitor de M e Guerra lotada neste gabinete; 
Publique-se, em forma de extrato, a presente portaria no Diário Oficial (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 7º, §2º). 
Após, oficie-se à Prefeitura Municipal de Vila Velha para que encaminhe cópia do edital publicado em decorrência da revogação do 

Edital n.º 19/2012. 
 

FABRÍCIO CASER 
Procurador da República 

##ÚNICO: | ES - 3744| 
PORTARIA Nº 40, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Instaura Inquérito Civil Público para acompanhar a regularização da designação 
de logradouros públicos localizados em Cariacica e Guarapari, a que foram 
atribuídos nome de pessoa viva, em ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal 
e à Lei nº 6.454/77. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, inciso I, h, 
inciso III, inciso V, b e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que foi formulada representação pela Procuradoria da República em Alagoas (Ofício nº 18/2013-
GAB/3ºOfício), noticiando a existência de bens públicos, localizados nos municípios capixabas de Cariacica e Guarapari, que receberam nome de 
pessoas vivas; 

CONSIDERANDO que o artigo 37 da Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, veda expressamente a inclusão de nomes, 
símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, no que diz respeito a atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos, cuja publicidade terá caráter meramente educativo, informativo ou de orientação social; 

CONSIDERANDO que o artigo 1º da Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, é taxativo ao proibir seja atribuído nome de pessoa 
vida a bem público, sob pena de suspensão do recebimento de transferências voluntárias provenientes da União; 

CONSIDERANDO que recentemente o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça manifestaram-se, em uníssono, 
pela impessoalidade na designação dos bens públicos, reconhecendo, no RE 191.668 e na Resolução nº 140 de 2011, respectivamente, a ilegalidade do 
ato de se atribuir nome de pessoa viva a bens públicos; 

CONSIDERANDO que a investigação realizada pela Procuradoria da República em Alagoas detectou a existência do logradouro 
“Rua José Sarney, Bairro Una, CEP: 29222-510”, no Município de Guarapari/ES, e do logradouro “Rua Gerson Camata, Bairro Castelo Branco, CEP: 
29140-780”, no Município de Cariacica/ES, ambos com nome de pessoa viva; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal recomendou aos Municípios de Guarapari e Cariacica que alterassem o nome 
dos referidos bens públicos, bem como dos demais que porventura se encontrassem na mesma situação, a fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 
37, § 4º, da Constituição Federal, na Lei nº 6.454/77, e especialmente aos princípios basilares da moralidade, impessoalidade e legalidade; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal concedeu prazo de 60 dias para que as Municipalidades manifestassem o 
acatamento às respectivas recomendações (Recomendação nº 25/2013 e Recomendação nº 26/2013), alertando para a importância de afastar a 
imposição ao Município da penalidade de suspensão de transferências voluntárias por parte da União, prevista no artigo 4º da Lei nº 6.454/77; 

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Guarapari demonstrou o atendimento ao quanto recomendado, por meio da 
aprovação Lei nº 3.641/2013 (Ofício Gabinete nº 414/2013 – f. 65 a 67), que alterou a designação da “Rua José Sarney” para “Rua Ilário Gomes da 
Silva”, constando dos autos certidão de óbito da pessoa que doravante dá nome à rua (f. 60); 

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Cariacica manifestou-se no sentido de acatar a Recomendação do Ministério 
Público Federal (Ofício nº 10/2014 – f. 70 a 72), apresentando a este Parquet o Projeto de Lei nº 354/2013, que modifica o nome do logradouro “Rua 
Gerson Camata” para “Rua Josué Baptista dos Santos”, juntamente com a certidão de óbito da pessoa que passará a nomear a rua; 

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Cariacica comprometeu-se a tramitar o supracitado projeto de lei em regime de 
urgência, tão logo findado o recesso parlamentar, o que ocorreu no último dia 3; 

CONSIDERANDO, finalmente, já haver escoado o prazo de tramitação do presente procedimento preparatório, 
Resolvo converter o PP nº 1.17.000.000517/2013-79 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas a 

eventuais medidas judiciais e extrajudiciais. 
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1. Expeça-se ofício à Câmara Municipal de Cariacica para que informe, tendo em vista o término do recesso parlamentar, se já foi 
aprovado o Projeto de Lei nº354/2013, ultimando a mudança da designação do logradouro “Rua Gerson Camata” para “Rua Josué Baptista dos 
Santos”; 

2. Designe-se como Secretária deste IC (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 4º, V) a servidora Carla Gadelha Xavier; 
3. Publique-se a presente portaria no Diário Oficial, em atenção ao art. 4º, VI, da Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007. 
 

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 
 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | GO - 5549| 

PORTARIA N° 10, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O Procurador da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; 
artigos 5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO a integração deste Procurador da República ao grupo de trabalho “Direitos Humanos dos Profissionais de 
Comunicação” da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; e 

CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a atuação do referido grupo de trabalho, por meio do membro presentante do 
Ministério Público Federal; 

RESOLVE instaurar procedimento de acompanhamento da atuação do presentante do Ministério Público Federal no grupo de 
trabalho “Direitos Humanos dos Profissionais de Comunicação” da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 

DETERMINA: 
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do procedimento de acompanhamento, registrando-se o objeto investigado na capa dos 

autos e nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 
b) oficie-se à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, requisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do 

documento que consubstancia a integração do aludido presentante ministerial ao grupo de trabalho objeto deste procedimento de acompanhamento, 
bem como informações acerca do funcionamento do colegiado em apreço, e cronograma de atividades e reuniões para o ano de 2014; 

c) encaminhe-se cópia desta portaria à PFDC, para conhecimento, inclusão na sua base de dados e publicação; e 
d) com as respostas requisitadas tornem os autos conclusos. 
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se. 
 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 
##ÚNICO: | GO - 622| 

PORTARIA Nº 15, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da 
República,  

a) considerando o teor do despacho sob o nº PRM/RVD/GO-565/2014, que trata da atuação do IBAMA e da SEMARH na apuração 
de denúncia de cativeiro de animais silvestres em Rio Verde/GO; e 

b) considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (artigo 129, inciso III, da CRFB 1988), 

DETERMINO:  
a) registre-se e autue-se esta portaria como procedimento preparatório cujo objeto é 4ª CCR – “Acompanhar a atuação do IBAMA e 

da SEMARH na apuração de denúncia de cativeiro de animais silvestres em Rio Verde/GO”; 
b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 

5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 
c) designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Vanilda Paula de Oliveira Silva. 
 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 
##ÚNICO: | GO - 5633| 

PORTARIA Nº 40, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref: Conversão de Procedimento Preliminar de Investigação em Inquérito Civil 
Público 
 

Em face do apurado nos autos do Procedimento Administrativo nº 1.18.000.001884/2012-71/MPF/PR/GO – alteração de projeto em 
execução de obra de saneamento no Município de Varjão/GO –, particularmente por ter sido observada a necessidade de maior prazo para conclusão da 
investigação, resolve este órgão ministerial, no uso de suas prerrogativas constitucionais (art. 127 e seguintes da CRFB/88), com fulcro no art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, promover a 
CONVERSÃO do aludido procedimento administrativo em Inquérito Civil Público.  

Por conseguinte, em respeito às disposições da Resolução nº 87/2010/CSMPF e da Resolução nº 23/2007/CNMP, determina: 
a) o registro desta portaria e sua inserção aos autos do procedimento de investigação objeto de conversão (art. 5º, Resolução nº 

87/2010); 
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b) a publicação desta portaria por meio eletrônico e no mural de avisos da PR/GO, nos moldes do art. 4º, VI e art. 7º, IV, da 
Resolução nº 23/07 do CNMP;  

c) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão da expedição deste instrumento de conversão;  
d) o registro, no Sistema Único, do prazo de 1 (um) ano – sem prejuízo da possibilidade de prorrogação –, para conclusão das 

investigações a contar da data da expedição desta Portaria/Ato.  
 

CLÁUDIO DREWES JOSÉ DE SIQUEIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | GO - 30992 | 
PORTARIA N° 247, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 

 
O Procurador da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; 

artigos 5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, as quais 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações para sua promoção, proteção e 
recuperação (artigo 6º c/c 196, ambos da CF); 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício (artigo 2º da Lei federal nº 8.080/90); 

CONSIDERANDO os elementos apurados, até o momento, no procedimento administrativo nº 1.18.000.002078/2012-11, em curso 
nesta Procuradoria da República, que apontam supostas irregularidades no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia/GO, 

RESOLVE converter o procedimento administrativo n° 1.18.000.002078/2012-11 em inquérito civil, visando apurar eventuais 
ações e omissões ilícitas da União, do Estado de Goiás e do Município de Goiânia, referentes à administração do Hospital de Doenças Tropicais em 
Goiânia/GO, mormente quando à infraestrutura deficitária, tratamento irregular à pacientes com AIDS, falta de equipamentos, medicamentos e outros 
insumos.  

DETERMINA: 
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas 

de controle de processos desta Procuradoria; 
b) oficie-se à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, requisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias, informações acerca do Hospital 

de Doenças Tropicais em Goiânia/GO, precisamente sobre políticas públicas de investimento na infraestrutura do nosocômio, bem como em relação ao 
suplemento de medicamentos e outros insumos necessários ao tratamento dos pacientes com a AIDS.  

c) oficie-se ao Hospital de Doenças Tropicais – HDT, requisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a atual gestão 
do Hospital, obras estruturais efetuadas no nosocômio e políticas de atuação visando o diagnóstico precoce e redução de óbitos em decorrência da 
AIDS; 

d) encaminhe-se cópia desta portaria à PFDC, para conhecimento, inclusão na sua base de dados; 
e) envie-se cópia desta portaria, em arquivo no formato digital (PDF) para a Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da 

República; que deverá, em seguida, elaborar nota à imprensa, se não ainda não o fez, e inserir o arquivo na página da cidadania na internet 
(www.prgo.mpf.gov.br) deste órgão ministerial; e 

f) com a resposta requisitada, tornem os autos conclusos. 
Cumpra-se. Publique-se. 
 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | GO - 35980| 
RECOMENDAÇÃO Nº 88, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 

 
Origem: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, em exercício na 
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, expede recomendação ao MUNICÍPIO 
DE PIRANHAS/GO, por intermédio do seu Prefeito, nos termos seguintes. 

1 – CONSIDERANDO A LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
O Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo o artigo 127, caput, da Constituição Federal; e o 
artigo 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993. 

É função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados constitucionalmente, de acordo com artigo 129, inciso II, da Carta Magna; e artigo 5º, inciso V, da Lei Complementar nº 75/1993. 

No exercício das suas funções institucionais, cabe ao Ministério Público Federal promover diversas medidas, dentre as quais: 
instaurar inquérito civil público; promover ação civil pública, ação penal, ação decorrente de improbidade administrativa; expedir notificações e 
recomendações; requisitar diligências, exames, perícias, documentos, instauração de procedimentos administrativos etc., em face de pessoas físicas e 
jurídicas, privadas ou públicas, inclusive suas autoridades, visando à proteção ou recuperação da integridade do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, à luz do artigo 129, incisos I ao IX, da Constituição Federal; dos artigos 5°, incisos I ao VI, 6º, 
incisos I ao XX, e 8º, incisos I ao IX, da Lei Complementar n° 75/93; da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e da 
Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
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Forte nisso, o Ministério Público Federal está, constitucional e legalmente, investido das atribuições para agir em prol dos interesses 
públicos e sociais postos neste instrumento, conforme se verá. 

2 – CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS E REGRAS QUE NORTEIAM A ORGANIZAÇÃO E A ATUAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A Constituição Federal estabelece que a Administração Pública, em todas suas atividades, deve pautar-se pelos princípios da 
publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência; impondo à mesma que atue em face do cidadão com equidade e isonomia, sem 
discriminação de nenhuma natureza, proporcionando-lhe o direito de petição, o contraditório, a ampla defesa e o recurso, nos termos dos artigos 1º, 
inciso II, 3º, inciso IV, 5º, caput, incisos XXXIV e LV, e 37, caput.  

Densificando aqueles princípios constitucionais, no âmbito dos processos administrativos federais, estabelece-se, legalmente, que a 
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, segundo o artigo 2º da Lei federal nº 9.784/99.  

Todos esses princípios e regras constitucionais e legais têm força normativa e se impõem cogentemente às prestações estatais no 
âmbito de programas, serviços e políticas públicas, inclusive, frise-se desde já, no “PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV”. Cabe, 
portanto, ressaltar que o seu descumprimento pode caracterizar quebras dos deveres inerentes à probidade administrativa, cuja violação recebe do 
ordenamento jurídico consequências administrativas, cíveis e penais, entre as quais se ressaltam as sanções concernentes às responsabilizações 
tipificadas Lei federal nº 8.429/92, que cuida da repressão à improbidade administrativa. 

3 – CONSIDERANDO A IMPOSIÇÃO DESSES PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AO “PROGRAMA 
MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV” 

O Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV foi instituído com a finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e à 
aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda bruta mensal de até dez salários-mínimos, em especial, as famílias que tenham 
rendimento de até 3 (três) salários-mínimos, conforme preconizado pela Lei federal nº 11.977/09, alterada pela Lei federal nº 12.424/2011, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.499/11. 

Nesse sentido, entre as diretrizes mais importantes do PMCMV está a execução de trabalho social com as famílias beneficiadas, 
visando auxiliá-las na superação da pobreza. Assim, paralelamente, compete ao poder público a promover de ações dirigidas à inclusão produtiva e à 
participação cidadã dos beneficiados. 

Um dos instrumentos de realização do PMCMV é a concessão de diversas formas de subvenção econômica, nos termos dos artigos 
2º, inciso I, III, V, 6º, 6º-A, 6º-B, 7º, 8º, 9º, 11, 13, 14, 82-B, todos da Lei federal 11.977/09, com redação dada pela Lei federal nº 12.424/11. Em igual 
sentido, as normas do regulamentador Decreto nº 7.499/11.  

Sobreleva-se, pois, que a concessão desubvenção econômica, à medida que compreende utilização de recursos públicos de toda a 
sociedade, em benefício de grupos limitados de pessoas, deve observar não apenas os regramentos específicos da própria lei instituidora do PMCMV, 
seus consectários regramentos infralegais, como sobretudo aqueles princípios e regras constitucionais e legais referidos no tópico anterior. Caso 
contrário, implicar-se-ia flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade. 

Dessa feita, a União, por intermédio do Ministério das Cidades, editou a Portaria nº 140, de 5 de abril de 2010, publicada no DOU, 
Seção 1, de 6 de abril de 2010; posteriormente revogada e substituída pela Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, publicada no DOU, Seção 1, de 
27 de dezembro de 2011, dispondo sobre o processo de seleção dos beneficiários do PMCMV. Tais regulamentações não afastam, em momento 
nenhum, nem poderiam, a incidência dos retrocitados princípios e regras constitucionais e legais ao processo seletivo dos beneficiários do PMCMV. 
Senão, estariam maculadas de insanável vício de inconstitucionalidade e de ilegalidade. 

Ambas as portarias, densificando os princípios e regras constitucionais e legais retromencionados, consubstanciaram, cada uma a 
seu tempo, os “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” e o “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” a se beneficiarem do 
PMCMV. Trata-se do arcabouço normativo material e formal mínimo a ser observado e cumprido, de forma cogente, por Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com vistas a beneficiarem as respectivas populações, especialmente com as subvenções relativas do PMCMV. 

Com efeito, o eventual descumprimento das normas da Lei federal nº 11.977/09, alterada pela Lei federal nº 12.424/2011, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.499/11, e das sobreditas portarias, precipuamente das que concernem aos “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS 
CANDIDATOS” e o “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS”, poderia caracterizar ilícitos administrativo, civil e penal, passíveis de 
controle interno, pela Administração Pública, e de controle externo por Tribunal de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário, sujeitando os entes 
públicos União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como seus respectivos agentes, a sanções consequentes daqueles ilícitos. 

4 – CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL NO “PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – 
PMCMV” 

Segundo determina a regra do artigo 3º, § 4º, da Lei federal 11.977/09, com redação dada pela Lei federal nº 12.424/11, o 
Município poderá fixar critérios complementares de seleção de beneficiários do PMCMV, além dos estabelecidos pela lei em testilha, previamente 
aprovados pelos respectivos conselhos locais de habitação ou, quando inexistentes, pelos conselhos de assistência social, e em conformidade com as 
respectivas políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder Executivo federal. 

Prosseguindo, os candidatos inscritos nos cadastros habitacionais do Município passarão por processo seletivo, a fim de se 
avaliarem e definirem quais são os mais necessitados. Têm prioridade as famílias que estão desabrigadas porque perderam seu único imóvel, famílias 
que sejam residentes em áreas de risco ou insalubres, famílias com mulheres chefes de família; idosos; e famílias que possuam pessoas com deficiência. 

Obviamente, o Município deve observar e cumprir as normas, fiscalizar e controlar os meios, objetivos e resultados, preservando o 
interesse público. Lição comezinha do direito: a Administração Pública deve atuar perante o cidadão com equidade e isonomia, sem discriminação de 
nenhuma natureza, proporcionando-lhe o direito de petição, contraditório, ampla defesa e o recurso, nos termos dos artigos 1º, II, 3º, IV, 5º, caput e 
XXXIV, e 37, caput. 

Calha asseverar que o indivíduo, em sua relação com o Estado, torna-se cidadão sujeito dos direitos fundamentais, que têm força 
vinculante. Vale dizer, a dignidade cidadã deve ser respeitada pelo Estado e pelos demais concidadãos, na promoção cotidiana das premissas materiais 
alicerçadoras dos direitos fundamentais. 

Nessa perspectiva, a fim de assegurar a constitucionalidade e legalidade da execução do PMCMV, nos termos preconizados nos 
sobreditos princípios e regras, cabe precipuamente ao Município velar pelo efetivo cumprimento das normas que regulamentam o indigitado Programa, 
especialmente as que fixam “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” e o “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS”, previstos 
na Lei federal nº 11.977/09, alterada pela Lei federal nº 12.424/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.499/11, e outrora na Portaria nº 140, de 5 de 
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abril de 2010, publicada no DOU, Seção 1, de 6 de abril de 2010; atualmente, na Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, publicada no DOU, 
Seção 1, de 27 de dezembro de 2011. 

Tais regras servem à concretização da garantia constitucional fundamental de igualdade, por compreenderem tratamento isonômico 
real e substancial aos cidadãos potenciais beneficiários do PMCMV. Justamente por isso, há critérios objetivos de seleção e seu consectário processo 
seletivo. O princípio republicano é incompatível com privilégios ou discriminações. 

Desse modo, o Município deve providenciar a inclusão e atualização dos dados dos candidatos selecionados no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal, com o objetivo de evitar fraudes na obtenção de outros benefícios sociais. Além disso, deve apresentar a 
relação de candidatos selecionados à instituição financeira responsável pelo empreendimento do PMCMV. 

Somente a observação rigorosa do procedimento adequado à realização do direito fundamental à moradia digna, mormente os 
critérios de seleção de candidatos do PMCMV, permitirá que o Município continue sendo prestigiado com os recursos federais pertinentes ao 
indigitado programa. 

5 – CONSIDERANDO O PROCESSO SELETIVO DOS BENEFICIÁRIOS DO PMCMV COMO INSTRUMENTO DE 
REALIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA 

Cabe relembrar que o princípio da legalidade, decorrente do Estado de Direito, informa a submissão do Estado ao império da ordem 
jurídica. A atividade administrativa deve ser exercida em conformidade absoluta com a normatização existente, sendo diretriz basilar da conduta dos 
agentes públicos. Dessa forma, a atuação do administrador só é lícita se estiver em perfeita consonância com o disposto no ordenamento jurídico. 

É certo que os direitos sociais vinculam o poder público. Os direitos de prestação de índole positiva estão voltados para a 
conformação do futuro, reclamando atuação estatal. Tal assertiva é extraída, entre outras, das garantias processuais-constitucionais do mandado de 
injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vale dizer, o Estado brasileiro está constitucionalmente obrigado a efetivar o direito à 
moradia. 

Porquanto a Administração Pública só existe e se justifica para atender os fins públicos, que é o resultado que se busca alcançar 
com a prática do ato, e que consiste em satisfazer, em caráter geral e especial, os interesses da coletividade, subsiste a possibilidade de o poder público 
implementar políticas públicas, meio de promoção o interesse público primário. 

Assim, a prestação positiva do Estado colore os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, revestindo-se de 
mecanismo fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável, da erradicação da pobreza e da redução das desigualdades sociais, bem 
como da efetivação do direito à moradia digna. 

Nesse sentido, a execução da política pública de moradia deve conformar-se às circunstâncias fáticas, inibindo qualquer desvio 
ilícito, objetivando fortalecer a higidez do procedimento de escolha dos beneficiários. Desse modo, o PMCMV, enquanto política pública instituída 
com o objetivo de efetivar o direito fundamental à moradia, exige a correspondente estrutura procedimental adequada e eficaz para conferir plena 
realização prática desse direito. 

Neste ponto, alude-se ao republicano procedimento para seleção dos beneficiários. É incontrastável que o poder público deve adotar 
procedimento que se imbrica normalmente com o direito fundamental à moradia. Vale dizer: 

1 – o procedimento é um sistema de regras e/ou princípios; 
2 – Estas regras e princípios visam a obtenção de um resultado determinado; 
3 – a justa conformação do procedimento, no âmbito dos direitos fundamentais permite, pelo menos, a presunção de que o resultado 

obtido através da observância do iter procedimental é, com razoável probabilidade e em medida suficiente, adequado aos direitos fundamentais. 
(...) 
[r]econhecer um direito material constitucional implica, necessariamente, reconhecer um direito subjectivo do 

procedimento/processo, como indispensável para garantir a eficácia do direito material.” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudo sobre direitos 
fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2008. P. 75-78) 

Ou seja, o direito fundamental material irradia-se sobre o procedimento, que se deve conformar à necessidade de assegurar a 
efetividade ótima do direito tutelado. 

Uma vez que o direito fundamental se realiza por meio do PMCMV, configura-se entre o processo seletivo dos beneficiados e o 
direito à moradia uma relação circular. O procedimento adequado revela-se método de controle do exercício do poder, pautando-se na premissa de que 
o direito material é o valor que orienta a sua criação, sua interpretação e sua aplicação. Assim: 

(...) separar o direito, enquanto pensado,do processo comunicativo que o estrutura como linguagem, possibilitando sua concreção 
como ato decisório, será dissociar-se o que é indissociável. Em resumo, não há um direito independente do processo de sua enunciação, o que equivale 
a dizer-se que o direito pensado e o processo do seu enunciar fazem um. Falar-se, pois, em instrumentalidade do processo é incorrer-se, mesmo que 
inconscientemente e involuntariamente, em um equívoco de graves consequências, porque indutor do falso e perigoso entendimento de que é possível 
dissociar-se o ser do direito do dizer sobre o direito, o ser do direito do processo de sua produção, o direito material do direito processual. Uma e outra 
coisa fazem um”. 

(CALMON DE PASSOS. Instrumentalidade do processo e devido processo legal. In: Revista de Processo. São Paulo: RT, 2001, n. 
102. P. 64.) 

O principal argumento contrário à judicialização de um direito social reside na necessidade de recursos econômicos para sua 
efetivação. A formulação de uma política social implicaescolha alocativa pelos Poderes Legislativo e Executivo. A escassez de recursos públicos 
depende de evidência fática, não de uma tese jurídica. Se questão envolve dispêndio de recursos, calha verificar a adequação de seu procedimento aos 
ditames constitucionais, pois não é um tema integralmente reservado à deliberação absolutista do Poder Executivo. 

Não é isso que se está discutindo aqui. O condicionante da reserva do financeiramente possível, elemento externo à estrutura dos 
direitos fundamentais sociais e o maior entrave à sua realização, não está presente. Recursos há! 

Observa-se, pois, que não há questões espinhosas de ordem política, econômica ou jurídica. As circunstâncias favoráveis para 
concretização estão estabelecidas. A existência de recursos econômicos para efetivação do direito à moradia digna para milhares de cidadãos, 
conquanto ainda insuficientes, afastam logicamente a feição inapropriada de norma programática. Por conseguinte, não se está compelindo o poder 
público a garantir uma prestação de direito social, mas a promoção adequada dessa demanda, dentro das possibilidades financeiras, de acordo política 
estabelecida conjuntamente pelos Poderes Executivo e Legislativo. 

“a capacidade da autoridade pública associar suas políticas públicas aos fins constitucionais por meio da argumentação retórica não 
satisfaz a imposição constitucional. As políticas públicas têm de contribuir com uma eficiência mínima para a realização das metas estabelecidas na 
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Constituição; caso contrário, não apenas se estará fraudando as disposições constitucionais, como também desperdiçando recursos públicos que, como 
já se sublinhou, são sempre escassos em face das necessidades existentes.” 

(BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. In: 
Neoconstitucionalismo. Regina Quaresma et al – org. Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 812-813) 

Destarte, o direito fundamental à moradia digna impõe notória exigência de organização do PMCMV e de seus procedimentos, 
especialmente o processo seletivo de possíveis beneficiários. Reitera-se a existência dos pressupostos fáticos socioeconômicos necessários ao exercício 
do direito à moradia constitucionalmente assegurado. 

Portanto, no caso em exame, chega-se à óbvia conclusão de que os inscritos no PMCMV devem receber tratamento isonômico, 
público, transparente, objetivo e impessoal em seu processo seletivo. A escolha dos beneficiados não se deve dar, por óbvio, por critérios de 
patrimonialismo eleitoral, mas por critérios democráticos e republicanos. 

Nesse diapasão, o procedimento de seleção dos beneficiários pelo Município deve-se operacionalizar no bojo de processo 
administrativo. Ressalta-se que a processualidade é baliza da Administração Pública porquanto é instrumento necessário ao controle, transparência, 
legitimidade e consensualidade em sua atuação. 

Vale, nesse intento, desvelar o entendimento de Marçal Justen Filho1, aduzindo que o processo e o procedimento administrativos 
são pilares do Direito Administrativo contemporâneo. Ou seja, a Administração Pública está incumbida de agir pela via processual. 

Desse modo, observa-se, com clareza solar, que o processo administrativo é o modo de manifestação da função estatal, 
racionalizando o poder do Estado e servindo-se de sua restrição. Ademais, é mecanismo de organização, documentação, parametrização e comprovação 
da atuação da Administração Pública. Assim, o processo administrativo ordena a atuação do poder público com o fim de evitar arbitrariedades no 
exercício do poder. 

Impende ressaltar que o Ministério Público Federal não quer eleger o procedimento eficaz, muito menos substituir a avaliação 
realizada pelos mecanismos da democracia representativa. Ao revés, busca este órgão ministerial impedir que o PMCMV se macule pelo corrupto, 
ineficaz e antidemocrático, uma vez que se trata de imposição constitucional de procedimentalização adequada da função administrativa do Estado. 

6 – CONSIDERANDO NOTÍCIAS DE VIOLAÇÃO DE NORMAS DO “PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – 
PMCMV” NOS MUNICÍPIOS GOIANOS 

A despeito da clareza dos princípios e regras constitucionais acima aludidos, bem como do regramento do PMCMV, 
especificadamente no que pertine aos “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” e o “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS”, o 
Ministério Público Federal vem acolhendo representações as quais apontam ocorrências que violam a Constituição da República e a legislação 
infraconstitucional correlata. 

Entre tais ocorrências, citam-se, a título de exemplo: “sorteios” dirigidos para favorecimento pessoal de candidatos inscritos, em 
detrimento de outros, sob influência ou determinação de relacionamentos pessoais ou interesses políticos; falta de publicidade e transparência 
relativamente aos critérios e ao processo de seleção dos candidatos; subvenção concedida a beneficiários com renda superior ao parâmetro máximo 
fixado normativamente; exclusão de candidatos sem o devido processo legal etc. 

Ora, o ente municipal não pode tergiversar acerca dos critérios complementares de seleção dos beneficiários do PMCMV, deixando 
ao alvedrio de escusos interesses privados dos gestores municipais a escolha das famílias atendidas pelo indigitado programa federal de habitação. Por 
outra banda, o processo administrativo seletivo dos candidatos deve buscar beneficiar os mais necessitados entre os que se enquadram nos critérios do 
PMCMV. 

Vale dizer, o poder de selecionar os candidatos não pode ser manipulado abusivamente pelos administradores municipais. Essa 
conduta merece pronto rechaço do ordenamento jurídico, devendo ser corrigida imediatamente pela via administrativa. Caso contrário, a 
jurisdicionalização impor-se-á, uma vez que o abuso de poder é conduta ilegítima dos agentes públicos, realizada fora dos objetivos traçados pela lei, 
expressa ou implicitamente. 

Cabe asseverar que o processo seletivo dos potenciais beneficiários, em sua natureza jurídica, é atividade vinculada. Portanto, o 
administrador deve-se limitar a cumprir as normas extraídas do texto constitucional e legal, de modo a assegurar a execução republicana e democrática 
do PMCMV. 

Então, observa-se que a gestão espúria do PMCMV, com o fim de privilegiar possíveis agentes públicos em futuras eleições, não se 
coaduna com os mandados do administrador público. O uso promocional do PMCMV, “vendendo” à população mais carente uma ilusão de que se trata 
de uma distribuição gratuita e farta de unidades habitacionais revela-se assistencialismo nefasto, característico do patrimonialismo eleitoral, mesmo que 
fora do período eleitoral legalmente previsto. 

A ilicitude dessa prática, desviando-se da finalidade do exercício de um cargo público, é insofismável. A utilização da coisa pública 
em ilícito proveito pessoal de agentes públicos e particulares deve ser repelida, sem pestanejar, como já enunciado no item 2, por meio das sanções 
concernentes às responsabilizações tipificadas Lei federal nº 8.429/92, que cuida da repressão à improbidade administrativa. 

Frise-se: o ato que possa influir ilegitimamente sobre a expressão da vontade popular, por meio do colégio eleitoral, constitui abuso 
de poder político. O abuso de prerrogativas públicas que o agente público detém é causa de inelegibilidade, conforme art. 1º, I, “d” e “h”, da Lei 
Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010. 

Prosseguindo, para impedir as ilicitudes cometidas pelos agentes públicos municipais no processo de seleção de candidatos do 
PMCMV, o Ministério Público pode utilizar-se, entre outros instrumentos, da Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Esta ação judicial eleitoral, que 
comporta eficácia direta constitutiva e condenatória, atinge o autor do abuso e o candidato ao cargo público, ainda que este não tenha proveito direto 
com o resultado do abuso político. Malgrado somente se possa promover entre o registro das candidaturas até a diplomação dos eleitos, os fatos 
deduzidos nessa ação podem ser anteriores ao registro de candidatura. 

Assim, cabe reiterar que a execução do PMCMV não contém favores aos citadinos; ao revés, cuida-se da efetivação de direitos 
fundamentais! 

7 – CONSIDERANDO AS CONCLUSÕES 
Postos todos os considerandos acima, impende proclamar a necessidade, adequação e proporcionalidade de medidas aptas a obstar 

que ilicitudes maculem a execução do PMCMV nesse Município, mormente a ausência de realização de processo claro, objetivo, democrático e 
republicano para a seleção dos possíveis beneficiados pelo mencionado programa de habitação; o que deve, obrigatoriamente, determinar o controle 
administrativo e, se necessário, jurisdicional, que poderá, inclusive, acarretar na invalidação de atos, sanções dos agentes públicos e particulares 
envolvidos etc. 
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8 – RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE PIRANHAS/GO, na pessoa do seu Prefeito, concernente ao “PROGRAMA MINHA 
CASA, MINHA VIDA – PMCMV”: 

8.1 – tome as providências ao seu cargo, necessárias e adequadas, a fim de que sejam observados e cumpridos rigorosamente os 
princípios constitucionais da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, equidade e isonomia, além do contraditório, da ampla 
defesa e do recurso, nos termos dos artigos 1º, inciso II, 3º, inciso IV, 5º, caput, incisos XXXIV e LV, e 37, caput, da Carta da República, bem como os 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência, albergados pelo artigo 2º da Lei federal nº 9.784/99, na utilização dos “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” e na 
execução do “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” para se beneficiarem do PMCMV, priorizando a contemplação dos potenciais 
beneficiários, partir dos que estão em situação de maior vulnerabilidade social, até se alcançarem os que estão em melhor condição; 

8.2 – confira ampla publicidade aos “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS”, bem como ao próprio “PROCESSO DE 
SELEÇÃO DOS CANDIDATOS”, previstos na Lei federal nº 11.977/09, alterada pela Lei federal nº 12.424/2011, regulamentada pelo Decreto nº 
7.499/11, e outrora na Portaria nº 140, de 5 de abril de 2010, publicada no DOU, Seção 1, de 6 de abril de 2010; atualmente, na Portaria nº 610, de 26 
de dezembro de 2011, publicada no DOU, Seção 1, de 27 de dezembro de 2011, mediante divulgação na imprensa falada e escrita e no sítio da 
Prefeitura na internet; 

8.3 – instaure processos adequados a apurar as irregularidades existentes no PMCMV, principalmente a possibilidade da existência 
de critérios complementares que não sejam claros e objetivos de seleção de candidatos, bem assim práticas ilícitas perpetradas por agentes públicos 
dessa municipalidade no decorrer do processo de seleção de candidatos, que estejam em confronto com as normas constitucionais e infralegais, 
especialmente as previstas na Lei federal nº 11.977/09, alterada pela Lei federal nº 12.424/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.499/11, e outrora na 
Portaria nº 140, de 5 de abril de 2010, publicada no DOU, Seção 1, de 6 de abril de 2010; atualmente, na Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, 
publicada no DOU, Seção 1, de 27 de dezembro de 2011; e 

8.4 – apure as condutas comissivas ou omissivas antijurídicas que tenham caracterizado descumprimento dos “CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” e do “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” impostos pelo PMCMV; e empreenda todas as 
providências formais e materiais, administrativas e judiciais, ao seu cargo, com o desiderato de corrigir a ilicitude. 

9 – REQUISITA ao Prefeito de Piranhas/GO, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe ao Promotor Eleitoral de sua Comarca cópia 
dos autos do processo administrativo municipal que organiza o procedimento seletivo dos beneficiários do PMCMV, bem como cópia dos atos 
normativos que instituem critérios complementares de seleção dos potenciais beneficiários do citado programa. 

10 – REQUISITA ao Prefeito de Piranhas/GO, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a esta Procuradoria da República resposta 
concernente ao acatamento do que se recomendou acima, indicando as providências consequentemente adotadas. 

 
AILTON BENEDITO DE SOUZA 

##ÚNICO: | GO - 5558| 
DESPACHO Nº 1342, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Protocolo nº 1.18.000.008257/2001-17 
 

O Processo nº 2006.35.00.007611-9 (nova numeração: 0007593-81.2006.4.01.3500), que tramita junto ao TRF 1ª Região, encontra-
se sem qualquer movimentação processual desde o dia 07.12.2011. Sendo assim, determino as seguintes providências: 

1) a prorrogação deste inquérito civil público por um ano, em conformidade com o art. 15 da Resolução nº 87/2010 do CSMPF e 
com o art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, adotando-se as medidas de publicidade previstas nos aludidos dispositivos; 

2) o acautelamento dos presentes autos no NTC por mais quatro meses, volvendo-os conclusos ao gabinete após o decurso do prazo. 
 

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | GO - 5553| 
DESPACHO Nº 1343, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Protocolo nº 1.18.000.001654/2012-11 
 

Verificado junto ao site do Tribunal de Contas da União que o Processo nº 006.214/2012-6 continua em tramitação, bem como que 
ainda não houve qualquer deliberação por parte daquela Corte de Contas em relação à prestação de contas do Convênio nº 2002CV000026, determino 
as seguintes providências: 

1) a prorrogação deste inquérito civil público por um ano, em conformidade com o art. 15 da Resolução nº 87/2010 do CSMPF e 
com o art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, adotando-se as medidas de publicidade previstas nos aludidos dispositivos; 

2) o acautelamento dos presentes autos no NTC por mais quatro meses, volvendo-os conclusos ao gabinete após o decurso do prazo 
para que sejam adotadas as providências pertinentes. 

 
RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA 

 Procurador da República 
##ÚNICO: | GO - 5562| 

DESPACHO Nº 1345, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Protocolo nº 1.18.000.000720/2012-27 
 

Verificado, junto à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública – DERCAP, que não houve qualquer 
movimentação no Inquérito Policial nº 15/2012 desde setembro de 2013, data em que foram prestadas as últimas informações a respeito do andamento 
do indigitado apuratório, determino as seguintes providências: 
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1) a prorrogação deste inquérito civil público por um ano, em conformidade com o art. 15 da Resolução nº 87/2010 do CSMPF e 
com o art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, adotando-se as medidas de publicidade previstas nos aludidos dispositivos; 

2) o acautelamento dos presentes autos no NTC por mais quatro meses, volvendo-os conclusos ao gabinete após o decurso do prazo. 
 

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA 
 Procurador da República 

##ÚNICO: | GO - 5565| 
DESPACHO Nº 1346, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Protocolo nº 1.18.000.001883/2011-46 
 

Considerando que a FUNASA entendeu por bem promover a complementação da Tomada de Contas Especial nº 
25160.007.310/2010-23, referente ao Convênio nº 623/2005, com fulcro no disposto no Despacho nº 61/2014/Cotce/Audit/Funasa (fls. 150), e 
revelando-se imprescindível para o deslinde deste inquérito civil público conhecer as conclusões do referido processo, determino as seguintes 
providências: 

1) a prorrogação deste inquérito civil público por um ano, em conformidade com o art. 15 da Resolução nº 87/2010 do CSMPF e 
com o art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, adotando-se as medidas de publicidade previstas nos aludidos dispositivos; 

2) o acautelamento dos presentes autos no NTC por mais quatro meses, volvendo-os conclusos ao gabinete após o decurso do prazo. 
 

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA 
Procurador da República 

 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | MA - 585| 

PORTARIA Nº 1, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 
administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, no dia 21 de agosto de 2013, foi autuada nesta Procuradoria da República ofício oriundo do Sindicato dos 
Servidores no Serviço Público Municipal de Codó/MA, em face do Município de Codó/MA, relatando a falta de fornecimento de merenda escolar nas 
escolas da zona rural do município e a deficiência de distribuição da alimentação escolar na zona urbana. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art.4º, 
I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a conversão desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a 
auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em 
livro próprio, autuá-la, juntamente com os documentos anexos, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da 
Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal 
Representado: Município de Codó/MA 
Objeto da investigação: Apurar supostas irregularidades relacionadas ao fornecimento de merenda escolar nas instituições de ensino 

daquela municipalidade. 
Como providência inicial, determino que: 
a) Notifique-se o representado, com cópia da representação, para que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, os esclarecimentos a 

respeito do teor da representação, notadamente informar quais os contratos em vigência cujo objeto consista no fornecimento de merenda escolar à 
municipalidade. 

DESIGNO para secretariar os trabalhos a servidora Leoziannes Monteiro de Jesus Machado. 
 

FREDERICK LUSTOSA DE MELO 
##ÚNICO: | MA - 583| 

PORTARIA Nº 2, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 
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promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 
administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, no dia 17 de setembro de 2013, foi autuada nesta Procuradoria da República denúncia enviada por 
Edivaldo Portácio Silva Bayma, relatando a criação de escola fictícia (Unidade Escolar Municipal Antônio Raimundo da Costa), no município de 
Timbiras/MA, para percepção irregular de dinheiro destinado ao financiamento da educação (Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE). 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art.4º, 
I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a conversão desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a 
auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em 
livro próprio, autuá-la, juntamente com os documentos anexos, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da 
Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal 
Representado: Município de Timbiras/MA 
Objeto da investigação: Apurar supostas irregularidades relacionadas a percepção irregular de dinheiro destinado ao financiamento 

da educação (Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE) na municipalidade. 
Como providência inicial, determino que: 
a) Oficie-se ao representado para que, no prazo 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre os fatos que são imputados na representação. 
DESIGNO para secretariar os trabalhos a servidora Leoziannes Monteiro de Jesus Machado. 
 

FREDERICK LUSTOSA DE MELO 
##ÚNICO: | MA - 580| 

PORTARIA Nº 4, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 
administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, no dia 22 de novembro de 2013, foi autuada nesta Procuradoria da República representação promovida 
pelo Município de Timbiras/MA em face do ex-gestor Raimundo Nonato da Silva Pessoa, noticiando supostas irregularidades relacionadas à prestação 
de contas dos recursos recebidos do FNDE através do Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos – BRALF, exercício 2011. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art.4º, 
I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a conversão desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a 
auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em 
livro próprio, autuá-la, juntamente com os documentos anexos, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da 
Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal 
Representado: Raimundo Nonato da Silva Pessoa 
Objeto da investigação: Apurar supostas irregularidades relacionadas à prestação de contas dos recursos recebidos do FNDE através 

do Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos – BRALF, exercício 2011. 
Como providência inicial, determino que: 
a) Oficie-se ao representado para que, no prazo 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre os fatos que são imputados na representação. 
DESIGNO para secretariar os trabalhos a servidora Leoziannes Monteiro de Jesus Machado. 
 

FREDERICK LUSTOSA DE MELO 
##ÚNICO: | MA - 588| 

PORTARIA Nº 5, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 
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promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 
administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, no dia 22 de novembro de 2013, foi autuada nesta Procuradoria da República representação promovida 
pelo Município de Timbiras/MA em face do ex-gestor Raimundo Nonato da Silva Pessoa, noticiando supostas irregularidades relacionadas à prestação 
de contas dos recursos recebidos do FNDE através do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício 2011. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art.4º, 
I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a conversão desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a 
auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em 
livro próprio, autuá-la, juntamente com os documentos anexos, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da 
Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal 
Representado: Raimundo Nonato da Silva Pessoa 
Objeto da investigação: Apurar supostas irregularidades relacionadas à prestação de contas dos recursos recebidos do FNDE através 

do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício 2011. 
Como providência inicial, determino que: 
a) Oficie-se ao representado para que, no prazo 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre os fatos que são imputados na representação. 
DESIGNO para secretariar os trabalhos a servidora Leoziannes Monteiro de Jesus Machado. 
 

FREDERICK LUSTOSA DE MELO 
##ÚNICO: | MA - 592| 

PORTARIA Nº 6, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 
administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, no dia 29 de outubro de 2013, foi autuada nesta Procuradoria da República representação formulada por 
duas vereadoras do Município de Caxias/MA, noticiando possíveis irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Ministério dos Esportes 
,mediante contratos intermediados pela CEF. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art.4º, 
I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a conversão desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a 
auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em 
livro próprio, autuá-la, juntamente com os documentos anexos, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da 
Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Interessado: Benvinda Almeida e Taniere Cantalide 
Representado: Leonardo Barroso Coutinho, Humberto Ivar Araújo Coutinho e Bruno Leonardo Ribeiro Vilanova 
Objeto da investigação: Verificar supostas irregularidades na aplicação dos recursos repassados pelo Ministério dos Esportes ao 

Município de Caxias, por meio da CEF, mediante os seguintes contratos: 0374868-83, 314984-34, 2474054-02, 231025-69, 230939-92. 
Como providência inicial, determino ao SJUR o cumprimento do item “C” do despacho de fls.46/47. 
DESIGNO para secretariar os trabalhos a servidora Leoziannes Monteiro de Jesus Machado. 
 

FREDERICK LUSTOSA DE MELO 
##ÚNICO: | MA - 577| 

PORTARIA Nº 7, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 
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CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 
administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, no dia 21 de novembro de 2013, foi autuada nesta Procuradoria da República representação promovida 
pelo Município de Timbiras/MA em face do ex-gestor Raimundo Nonato da Silva Pessoa, noticiando supostas irregularidades relacionadas à prestação 
de contas dos recursos recebidos do FNDE através do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício 2010. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art.4º, 
I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a conversão desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a 
auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em 
livro próprio, autuá-la, juntamente com os documentos anexos, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da 
Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal 
Representado: Raimundo Nonato da Silva Pessoa 
Objeto da investigação: Apurar supostas irregularidades relacionadas à prestação de contas dos recursos recebidos do FNDE através 

do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício 2010. 
Como providência inicial, determino que: 
a) Oficie-se ao representado para que, no prazo 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre os fatos que são imputados na representação. 
DESIGNO para secretariar os trabalhos a servidora Leoziannes Monteiro de Jesus Machado. 
 

FREDERICK LUSTOSA DE MELO 
##ÚNICO: | MA - 574| 

PORTARIA Nº 8, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 
administrativa e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, no dia 22 de novembro de 2013, foi autuada nesta Procuradoria da República representação promovida 
pelo Município de Timbiras/MA em face do ex-gestor Raimundo Nonato da Silva Pessoa, noticiando supostas irregularidades relacionadas à prestação 
de contas dos recursos recebidos do FNDE através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2011. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art.4º, 
I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a conversão desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL para a regular e formal coleta de elementos destinados a 
auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo o setor jurídico desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em 
livro próprio, autuá-la, juntamente com os documentos anexos, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da 
Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando as informações abaixo na capa dos autos e no sistema ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal 
Representado: Raimundo Nonato da Silva Pessoa 
Objeto da investigação: Apurar supostas irregularidades relacionadas à prestação de contas dos recursos recebidos do FNDE através 

do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNAE, exercício 2011. 
Como providência inicial, determino que: 
a) Oficie-se ao representado para que, no prazo 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre os fatos que são imputados na representação. 
DESIGNO para secretariar os trabalhos a servidora Leoziannes Monteiro de Jesus Machado. 
 

FREDERICK LUSTOSA DE MELO 
##ÚNICO: | MA - 2678| 

PORTARIA Nº 10, DE 06 DE JANEIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições 
constitucionais (art. 127, caput, e art. 129, II, III e IX, da Constituição Federal), legais (art. 1º e 2º; art. 5º, I, II, “d”, III, “e”, e V, “a”; art. 6º, VII, “a” e 
“d”, e XIV, “c”; art. 7º, I; art. 11 a 16; art. 38, I; e art. 41, todos da Lei Complementar nº 75/1993) e administrativas (Resolução do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal nº 87/06 e Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/07); 

Considerando o teor da Representação em anexo, onde usuário do SUS denuncia que o HUUFMA está demorando a fornecer um 
par de muletas axiliar e duas próteses endoesquelética transfemural para paciente que teve duas pernas amputadas em consequência de diabetes; 
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Considerando que o Ministério Público, nos termos do disposto pelo artigo 127 da Constituição Federal, possui por função 
institucional a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dentre os quais o direito fundamental à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 
da Carta Magna; 

Considerando que, pelo disposto nos artigos 11 a 16 da Lei Complementar nº 75/1993, incumbe à Procuradoria dos Direitos do 
Cidadão garantir o efetivo respeito dos direitos constitucionais do cidadão por parte do Poder Público e dos serviços de relevância pública; 

Considerando que é função institucional do Ministério Públicopromover o inquérito civil e a ação civil pública com vistas à 
proteção de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVILcom o objetivo de apurar o caso em apreço. 
Para tanto, determino a adoção das seguintes diligências: 
i. autue-se a presente Portaria e a documentação anexa como INQUÉRITO CIVIL vinculado a este 1º Ofício Cível, afeto à área de 

atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC; 
ii. oficie-se ao HUUFMA, requisitando manifestação circunstanciada acerca dos fatos narrados no Termo de Declarações nº. 

15/2014, cuja cópia deve seguir anexa, no prazo de 10 (dez) dias; 
iii. cientifique-se a PFDC, por e-mail, requerendo a publicação deste ato no Diário Oficial da União - DOU, conforme previsão dos 

artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 
 

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA NOGUEIRA 
 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | MT - 520| 

PORTARIA Nº 6, DE 27 DE JANEIRO DE 2014 
 

Notícia de Fato nº 1.20.005.000051/2013-76 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III, da 
Constituição da República, no art. 5º, II, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93, no art. 8º da Lei nº 7.345/85 e nos 
termos do que dispõe a Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando as informações constantes na Notícia de Fato nº 1.20.005.000051/2013-76; 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu art. 7º, I, dispõe ser atribuição do Ministério Público Federal 

instaurar inquéritos civis; 
CONSIDERANDO a necessidade de diligências que ultrapassarão o prazo da Notícia de Fato; 
RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 4º, §4º, da Resolução nº 87/06, do CSMPF, bem como do art. 2º, §6º, da Resolução 

23/07, do CNMP, a presente notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 
1. O registro e a autuação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como 

“Inquérito Civil”, vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, tendo por objeto: acompanhar a implementação do Programa Bolsa 
Família nos municípios inseridos na atribuição territorial da PRM Rondonópolis/MT; 

2. A comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do art. 5º 
da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, da Resolução nº 23 do CNMP e art. 16, §1º, I, da Resolução nº 87 do 
CSMPF); 

3. O cumprimento da diligência constante do despacho que determinou a presente conversão. 
 

LÚCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO 
##ÚNICO: | MT - 5168| 

PORTARIA Nº 26, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 
129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição da República; 

Considerando, ademais, que a Constituição da República e a Lei Complementar de nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a 
função institucional de promover o inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Constituição; 

Considerando o exercício funcional na área temática do Patrimônio Público e Social e Improbidade Administrativa relacionada a 
questões federais; 

Considerando que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, membro integrante da Rede de Controle da 
Gestão Pública em Mato Grosso ao lado do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, compartilhou as informações contidas no Inquérito Civil nº 
06/2013/GEACOPA, em trâmite na 7ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá/MT, que apura as consequências do incêndio que acometeu parte da 
estrutura da “Arena Pantanal” em 25 de outubro de 2013, estádio que receberá os jogos da Copa do Mundo FIFA 2014 em Cuiabá/MT. 

Considerando que o setor de perícia da Procuradoria-geral de Justiça de Mato Grosso, por meio do Relatório Técnico nº 343/2013, 
constatou que o sinistro “causou danos significativos na estrutura de concreto do estádio, principalmente na laje situada acima da área da ocorrência do 
mesmo” (Item 8 da página 09 do relatório pericial). 
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Considerando, por fim, o trabalho de fiscalização e acompanhamento realizado por esta unidade ministerial no âmbito do GT Copa 
do Mundo da 5ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF 

R E S O L V E instaurar INQUÉRITO CIVIL para investigar as consequências do incêndio que acometeu parte da estrutura da 
“Arena Pantanal” em 25 de outubro de 2013, estádio que receberá os jogos da Copa do Mundo FIFA 2014 em Cuiabá/MT. 

Como diligências investigatórias iniciais, determino: 
1) Junte-se as cópias do Inquérito Civil nº 06/2013/GEACOPA encaminhadas pelo Ministério Público Estadual; 
2) Oficie-se à 5ª CCR/MPF, com cópia digitalizada deste procedimento, requisitando a realização de perícia de engenharia no 

estádio “Arena Pantanal”, em Cuiabá/MT com foco nas consequências do incêndio provocados na estrutura, empregando inclusive ensaios não 
destrutivos, utilizando os métodos mais adequados à situação, para tanto respondendo os seguintes quesitos: 

a) Os elementos estruturais da construção foram comprometidas pelo incêndio? Qual o nível de comprometimento?  
b) O nível de comprometimento nos elementos estruturais demanda a necessidade de se executar reparos/reforços na estrutura 

física? Que tipo de reparos? 
c) As instalações de prevenção e combate a incêndio do estádio projetadas e até agora colocadas se encontram dentro das normas 

técnicas pertinentes? 
d) Outras considerações que acharem pertinentes 
3) Oficie-se ao CREA/MT com a mesma documentação e quesitos anteriores, com requisição de perícia e opinião institucional da 

autarquia sobre as consequências do incêndio na obra. 
4) Oficie-se à SECOPA, com cópia desta deliberação, e requisitando informações complementares ao Ofício nº 

154/GS/SECOPA/2014 encaminhado ao Ministério Público Estadual, quais sejam: 
a) Se foi realizada análise da compatibilidade dos resultados dos ensaios na estrutura afetada pelo incêndio de 25.10.13 naArena 

Pantanal, realizados pela Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. Com, com o projeto ou especificação da obra.  
b) As providências já efetuadas para sanar os sinistros decorrentes do incêndio; 
c) Se houve algum aditivo ao contrato, qual o seu valor e objeto. As informações devem vir acompanhadas da documentação 

comprobatória pertinente; 
d) Se já foi transferida a totalidade de numerário prevista no financiamento para a obra e, em caso negativo, qual o remanescente a 

ser transferido/repassado. 
Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da 

Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº23/2007 do egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
 

BIANCA BRITTO DE ARAUJO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | MS - 2890 | 

PORTARIA Nº 1, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

O Procurador Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,  
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica e do regime democrático (artigo 127, caput, Constituição Federal); 
CONSIDERANDO os princípios que regem a atuação do Ministério Público, em especial a independência funcional e a unidade; 
CONSIDERANDO a necessidade de organizar a atuação dos Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares, em vista da 

proximidade das eleições do ano de 2014 e da conveniência de se regulamentar tal atuação para as eleições vindouras; 
CONSIDERANDO o grande volume de trabalho do período eleitoral, especialmente o funcionamento ininterrupto do Ministério 

Público Eleitoral, inclusive sábados, domingos e feriados, a partir do dia 5 de julho do ano eleitoral (Resolução TSE n.º 23.390/2013); 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 77, caput in fine e parágrafo único1, da Lei Complementar n.º 75/1993, que estabelece 

como atribuição do Procurador Regional Eleitoral a direção das atividades eleitorais no Estado e a coordenação dos ofícios ocupados por Procuradores 
Regionais Eleitorais Auxiliares; 

RESOLVE: 
Art. 1º.Os Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares atuarão sob a coordenação do Procurador Regional Eleitoral, nos termos do 

artigo 77, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, ressalvados em todos os casos a sua independência funcional. 
Art. 2º. Os processos judiciais em matéria eleitoral serão distribuídos entre os Procuradores Eleitorais Auxiliares de acordo com o 

Juiz Auxiliar que atuar no feito como Relator, obedecidos os seguintes critérios: 
I - Os processos de relatoria do Juiz Auxiliar JOÃO MARIA LÓS serão distribuídos à Procuradora Eleitoral Auxiliar Danilce 

Vanessa Arte Ortiz Camy; 
II - Os processos de relatoria do Juiz Auxiliar DIVONCIR SCHREINER serão distribuídos ao Procurador Eleitoral Auxiliar Silvio 

Pereira Amorim; 
III - Os processos de relatoria do Juiz Auxiliar GERALDO DE ALMEIDA SANTIAGO serão distribuídos ao Procurador Eleitoral 

Auxiliar Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira. 
Parágrafo único. Na ausência de um dos Procuradores Eleitorais Auxiliares, os feitos a ele distribuídos no período de afastamento 

serão redistribuídos aos demais equitativamente. 
Art. 3º. Os expedientes extrajudiciais em matéria eleitoral serão distribuídos entre os Procuradores Eleitorais Auxiliares, pelo Setor 

de Expediente e Processamento Administrativo da Procuradoria da República de Mato Grosso do Sul (SEPA-PR/MS), de maneira equânime, aleatória 
e automática. 

Parágrafo único. Representações e expedientes versando matéria semelhante serão distribuídos ao mesmo Procurador Eleitoral 
Auxiliar, mediante compensação. 

Art. 4º. Casos omissos serão resolvidos pelo Procurador Regional Eleitoral. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Os efeitos desta Portaria passam a existir desde a sua publicação. 
Dê-se ciência da presente Portaria aos Exmos. Sr. Procurador Geral Eleitoral, Sr. Vice-Procurador Geral Eleitoral, Sr. Procurador 

Chefe da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul e Srs. Procuradores Eleitorais Auxiliares deste Estado. 
Publique-se no DMPF-e. 
 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 
Procurador Regional Eleitoral 

##ÚNICO: | MS - 658| 
PORTARIA Nº 6, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando o rol de atribuições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, bem como a incumbência prevista nos arts. 

6º e 7º da Lei Complementar n.º 75/93 e o disposto no artigo 4º da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal; 

Instaura o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com fundamento no art. 129, inciso III, da Constituição Federal, no art. 5º, 
inciso III, alínea “b”, e no art. 6º, inciso VII, alínea “b” e inciso XIV, alíena “f”, da Lei Complementar n° 75/93, com o fim de “apurar possível prática 
de improbidade administrativa, em razão do descumprimento da Lei Complementar n.º 131/2009, pelo município de Cassilândia/MS.” 

Autue-se a presente portaria como inquérito civil público, identificando-o com a capa e as anotações pertinentes. 
Designo o assessora Laísa Micheli Leite Gatti para secretariar o feito, enquanto lotada nesta PRM. 
Publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara do MPF. 
Determino, como diligência inicial, que faça os autos conclusos ao Gabinete do 1º Ofício para análise quanto à propositura de ação 

civil pública ou outra providência cabível. 
 

MARÍLIA RIBEIRO SOARES RAMOS FERREIRA 
##ÚNICO: | MS - 2790| 

DESPACHO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

IC nº 1.21.000.000087/2013-62 
 

Rodrigo Timoteo da Costa e Silva, Procurador da República lotado e em pleno exercício na Procuradoria da República em Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, despacha o seguinte: 

CONSIDERANDO que da análise das informações constantes no atual estágio deste feito depreende-se a necessidade de serem 
realizadas outras diligências aptas a fomentar a devida instrução dos autos; 

CONSIDERANDO o que preconiza o §1.º do artigo 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, modificado pela Resolução 106/2010, 
PRORROGO por 01 (um) ano o prazo de tramitação do presente Inquérito Civil Público. 

DETERMINO seja oficiada a Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso do Sul solicitando informações atualizadas sobre os 
processos em trâmite, listados no Ofício nº 1754-SV/AGU/PU/MS, de 11 de julho de 2013. 

 
RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA 

##ÚNICO: | MS - 2733| 
DESPACHO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ICP nº 1.21.000.000048/2013-65 
 

Rodrigo Timoteo da Costa e Silva, Procurador da República lotado e em pleno exercício na Procuradoria da República em Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, despacha o seguinte: 

CONSIDERANDO que da análise das informações constantes no atual estágio deste feito depreende-se a necessidade de serem 
realizadas outras diligências aptas a fomentar a devida instrução dos autos; 

CONSIDERANDO o que preconiza o §1.º do artigo 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, modificado pela Resolução 106/2010, 
PRORROGO por 01 (um) ano o prazo de tramitação do presente Inquérito Civil Público. 

DETERMINO seja oficiado o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação requisitando informações detalhadas sobre o 
repasse de recursos federais através da distribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb ao Estado de Mato Grosso do Sul, com a indicação dos municípios que tiverem sido contemplados. 

 
RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA 

##ÚNICO: | MS - 641| 
DESPACHO DE 28 DE JANEIRO DE 2014 

 
Inquérito Civil. Autos n° 1.21.002.000100/2012-82 
 

Fls. 117/124: considerando o que já consta a fls. 101/105, 106/107 e 110/114, bem assim o informado a fl. 115, verifica-se a 
documentação foi encaminhada a este órgão por equívoco. 

Providencie-se o encaminhamento correto, com cópia deste despacho, ao Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça (fl. 
115). Para tanto, os originais deverão ser desentranhados e substituídos por cópias, lavrando-se de tudo certidão. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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No mais, com as respostas de todos os ofícios, nova conclusão. 
 

DAVI MARCUCCI PRACUCHO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 2740| 
DESPACHO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
IC nº 1.21.000.000112/2013-16 
 

Rodrigo Timoteo da Costa e Silva, Procurador da República lotado e em pleno exercício na Procuradoria da República em Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, despacha o seguinte: 

CONSIDERANDO que da análise das informações constantes no atual estágio deste feito depreende-se a necessidade de serem 
realizadas outras diligências aptas a fomentar a devida instrução dos autos; 

CONSIDERANDO o que preconiza o §1.º do artigo 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, modificado pela Resolução 106/2010, 
PRORROGO por 01 (um) ano o prazo de tramitação do presente Inquérito Civil Público. 

Após, concluso para análise. 
 

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA 
##ÚNICO: | MS - 2854| 

DESPACHO DE 28 DE JANEIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000172/2005-11 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
De outro lado, tendo em vista as informações constantes do expediente de fls. 149/150, oficie-se à Diretoria de Proteção Territorial 

da FUNAI, requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie informações acerca da atual situação do processo de demarcação da Terra Indígena 
Lalima, mencionando, em especial, quais as providências que foram tomadas desde setembro de 2013 até a presente data, bem como qual a previsão de 
adoção das medidas relativas às fases seguintes do processo de demarcação. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
##ÚNICO: | MS - 2825| 

DESPACHO DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil (IC) nº 1.21.000.000261/2013-77 
 

Rodrigo Timoteo da Costa e Silva, Procurador da República lotado e em pleno exercício na Procuradoria da República em Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, despacha o seguinte: 

CONSIDERANDO que da análise das informações constantes no atual estágio deste feito depreende-se a necessidade de serem 
realizadas outras diligências aptas a fomentar a devida instrução dos autos; 

CONSIDERANDO o que preconiza o §1.º do artigo 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, modificado pela Resolução 106/2010, 
PRORROGO por 01 (um) ano o prazo de tramitação do presente Inquérito Civil. 

Após, aguardar resposta aos ofícios expedidos. 
 

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA 
##ÚNICO: | MS - 2719| 

DESPACHO DE 27 DE JANEIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000360/2005-49 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
De outro lado, tendo em vista o término do prazo de acautelamento previsto no despacho de fl. 831/832, determino que seja 

oficiado à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI, requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie informações atualizadas acerca da situação 
do processo de demarcação da Terra Indígena Cachoeirinha, consoante ali exarado. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador Da República 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | MS - 2874| 

DESPACHO DE 30 DE JANEIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000410/2003-26 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
Outrossim, tendo em vista que o processo de demarcação da Terra Indígena Buriti ainda continua com o seu andamento sobrestado, 

em razão de decisões (sentença e acórdão) proferidas nos autos do processo nº 0003866-05.2001.4.03.6000/MS (ação declaratória na qual se discute a 
questão dominial da terra indígena em questão), determino o acautelamento dos autos no Núcleo de Tutela Coletiva, no aguardo de novas informações 
a respeito da ação declaratória acima mencionada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), ao final do qual ou com a vinda de tais informações (ou de 
eventuais outras que possam implicar na alteração da situação acima – suspensão do supracitado processo de demarcação) durante o curso do prazo, 
volvam-me os autos conclusos.  

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
##ÚNICO: | MS - 2837| 

DESPACHO DE 28 DE JANEIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000532/2009-16 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
De outro lado, tendo em vista o noticiado no documento de fl. 72,por meio do qual a Secretaria de Estado de Educação informou 

que estavam sendo adotadas providências destinadas a construir uma unidade escolar na Aldeia Lalima, mencionando que esta ação tinha sido incluída 
no Plano de Ações Articuladas – PAR2 e se encontrava em fase de elaboração de planilha de custos da obra, determino que seja novamente oficiado 
àquela secretaria, requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie informações sobre a atual situação do projeto em questão, mencionando, em 
especial, se já há uma previsão para o início e término das obras relativas à construção da escola.  

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 2871| 

DESPACHO DE 30 DE JANEIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.00.000.000581/2009-41 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
Outrossim, designo o servidor Jankiel de Campos (Analista Pericial em Antropologia desta PR/MS) para a realização de diligências 

in loco nas Aldeias São João, Tomásia e Barro Preto, com o objetivo de averiguar a real situação dos serviços de saúde prestados à comunidade 
indígena ali residente (notadamente no que se refere aos serviços de plantão, aos atendimentos semanais das equipes médicas e ao fornecimento de 
medicamentos aos indígenas), confrontando-a com as informações prestadas pelo DSEI/MS no ofício de fls. 438/439. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
##ÚNICO: | MS - 2828| 

DESPACHO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000842/2009-22 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
Outrossim, tendo em vista as informações contidas no expediente de fl. 164, determino que seja oficiado ao INCRA, requisitando 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie informações acerca do atual estágio do processo de demarcação das terras ocupadas pela Comunidade 
Quilombola Tia Eva, mencionando qual a previsão da realização dos atos que ainda faltam ser implementados.  

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador Da República 
 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | MS - 2843| 

DESPACHO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000988/2003-82 
 

Oficiou-se ao IBAMA, em novembro de 2013, requisitando informações sobre o andamento do procedimento de licenciamento 
ambiental da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A e se já havia sido emitido parecer técnico referente à renovação da Licença de 
Operação n.º 81/2000 (f.381). 

Em resposta – Ofício n.º 02001.015688/2013-71/DILIC/ IBAMA (f. 382), datado de dezembro -, foi mencionado que o processo de 
renovação da LO ainda estava em curso, com previsão para finalização no primeiro trimestre de 2014, e que haviam sido realizadas as vistorias em 
campo nos períodos de 27 a 29 de maio, 12 a 16 de agosto e 18 a 22 de novembro de 2013 (relatórios constam do CD acostado à f. 384); que foram 
feitas as análises necessárias para a emissão de licenças referentes à ampliação da capacidade de entrega em alguns pontos ao longo do gasoduto (PE 
Itapetininga e PE Araricá); bem como que estava em fase de averiguação nova demanda de ampliação para o Ponto de Entrega de Itirapina-SP. 

Relativamente às análises cromatográficas do gás transportado pelo Gasbol, afirmou-se que o último relatório entregue à autarquia é 
o que já havia sido encaminhado a esta Procuradoria da República e reiterou-se que no documento consta conclusão no sentido de que os valores de 
mercúrio por metro cúbico de gás natural obtidos não ultrapassam os limites de exposição estabelecidos pela American Conference of Governmental 
Industry Hygienists (ACGIH) e pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Tendo em vista que o resultado da análise do pleito de renovação da licença de operação em comento é imprescindível para o 
deslinde da questão versada no presente inquérito civil, verifica-se que ele ainda não está instruído com dados suficientes a permitir a adoção de 
quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010. 

Ante o exposto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências, com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 
23/2007, e determino que se acautelem os autos no Núcleo de Tutela Coletiva até o dia 14 de maio de 2014 - ressalvada a hipótese de se chegar ao 
conhecimento deste Órgão Ministerial qualquer outra notícia a respeito da questão em tela, caso em que deverão retornar tão logo neles seja juntada a 
respectiva documentação ou solicitados -, após o qual deverão vir conclusos para a requisição de novas informações ao IBAMA. 

 
 EMERSON KALIF SIQUEIRA 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
##ÚNICO: | MS - 2832| 

DESPACHO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.001019/2007-72 
 

Em 19 de julho de 2013, considerando a necessidade de aguardar o estabelecimento de métodos para a determinação de resíduos do 
herbicida glifosato na soja, a ser realizado em sede da Chamada em Vigilância Sanitária n.º 23/2012 – ANVISA, determinou-se o acautelamento do 
presente inquérito civil no Núcleo de Tutela Coletiva até o dia 19 de dezembro daquele ano (f. 188-189). 

Retornando concluso o procedimento para nova requisição de informações, verifica-se, portanto, que ele ainda não está instruído 
com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF 
n.º 87/2010, razão pela qual, com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 

Determino, outrossim, o envio de ofício ao CNPq/ Coordenação do Programa de Pesquisa em Biociências (COBIO) requisitando 
que encaminhe cópia do Termo de Aceitação firmado em decorrência da aprovação da proposta apresentada pela Universidade Federal de Santa Maria 
relativamente ao projeto intitulado “Estabelecimento de métodos para a determinação de resíduos dos herbicidas glifosato e paraquate em água e em 
alimento in natura”, bem assim que informe se foi estabelecido um cronograma para a sua execução e se tem sido esta acompanhada, e, na hipótese 
afirmativa, se já foram apresentados relatórios técnicos pelo proponente. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 2715| 

DESPACHO DE 27 DE JANEIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.001203/2006-31 
 

O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 
judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
De outro lado, tendo em vista as informações constantes do ofício de fl. 308, oficie-se ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie informações atualizadas sobre o andamento do processo de 
desapropriação/indenização das terras ocupadas pela Comunidade Quilombola Furnas da Boa Sorte, mencionando, em especial, quais as providências 
que foram tomadas após aquelas noticiadas no ofício acima reportado, bem como qual a previsão de concretização das providências que ainda faltam 
ser tomadas. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | MS - 2727| 

DESPACHO DE 27 DE JANEIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.001517/2009-87 
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O presente inquérito civil ainda não se encontra instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas 

judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010, sendo imprescindíveis novas diligências - como 
requisição de informações e/ou documentos - para a formação da convicção deste signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão. 

Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 
De outro lado, tendo em vista que o Processo de Demarcação da Terra Indígena Taunay-Ipegue teve o seu andamento sobrestado 

em virtude de decisão judicial proferida liminarmente no bojo da ação declaratória nº 0003009-41.2010.403.6000, deliberação esta que, até o presente 
momento, ainda não foi revogada ou reformada, encontrando-se, por conseguinte, em pleno vigor, determino que: a) sejam juntados aos autos os 
extratos de consulta processual que acompanham o presente, referentes aos últimos pronunciamentos judiciais prolatados na ação supracitada; b) sejam 
os autos acautelados no Núcleo de Tutela Coletiva, no aguardo de novas informações acerca de eventual reforma da decisão judicial supracitada ou da 
apreciação do pedido de tutela de tutela antecipada, tal como referido na última decisão (publicada em 13/12/2013), pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
findo o qual, sem a vinda daquelas, volvam-me os autos conclusos.  

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da república 
##ÚNICO: | MS - 2725| 

DESPACHO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

PP nº 1.21.000.001836/2013-79 
 

Rodrigo Timoteo da Costa e Silva, Procurador da República lotado e em pleno exercício na Procuradoria da República em Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, despacha o seguinte: 

  
CONSIDERANDO que da análise das informações constantes no atual estágio deste feito depreende-se a necessidade de serem 

realizadas outras diligências aptas a fomentar a devida instrução dos autos; 
CONSIDERANDO o que preconiza o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, modificado pela Resolução 106/2010, 

PRORROGO por 90 (noventa) dias o prazo de tramitação do procedimento preparatório. 
Aguarde-se o andamento do Processo nº 0006308-28.2013.2.00.0000 – Pedido de Providências, que tramita no Conselho Nacional 

de Justiça. 
 

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | MG - 770| 

PORTARIA N° 7, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório n° 1.22.002.000245/2013-27 
 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 

 Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público 
(art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 

 Considerando ser função do Ministério Público, prevista no artigo 129 da Constituição Federal, “zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

 Considerando o teor do Procedimento Preparatório n° 1.22.002.000245/2013-27, instaurado com o objetivo de apurar a 
regularidade da execução das obras de construção do Centro Poliesportivo no Bairro Bela Vista, no Município de Delta/MG; 

Considerando o Relatório de fls. 33/43, apresentado em razão de vistoria realizada ao empreendimento no mês de outubro de 2013, 
do qual ressai que as obras para construção do Núcleo de Esportes na Praça Bela Vista, em Delta/MG, encontram-se paralisadas, pois o espaço para 
abrigar uma academia ao ar livre não possui qualquer equipamento; a quadra de peteca e o campo de futebol estão ocupados por entulhos; o calçamento 
ao redor de toda a praça está intransitável em razão do acúmulo de terra, areia e sujeira, cujos fatos evidenciam o abandono do empreendimento;  

Considerando o convênio n° 767093/2011 (contrato 373.462-66/processo 2690.0373462-66/2011 – fls. 18/28), celebrado, pelo 
Ministério do Esporte, por intermédio da Caixa Econômica Federal, e a Prefeitura de Delta, para construção de praça pública no Município;  

Considerando a informação apresentada pela CEF (fl. 52) dando conta do cumprimento das etapas de execução correspondentes à 
1ª parcela dos recursos, liberada em 08/10/2013, bem assim, a notícia que o contrato apresenta “situação normal” em consonância com o Plano de 
Trabalho apresentado e cronograma físico-financeiro aderente à execução das obras, as quais foram iniciadas em 28/06/2013 com conclusão prevista 
para 30/07/2014; 

Considerando a informação Caixa Econômica Federal que não houve movimentação da conta específica relativa ao convênio 
767.093 (contrato n° 0373.462-66),da agência 1538-5, c/c 006.00647019-7, no período de dezembro/2011 a fevereiro/2013 e de abril/2013 a 
setembro/2013, bem assim, a informação que no dia 08/03/2013 houve repasse de recursos pelo Ministério do Esporte no valor de R$ 63.375,00 e no 
dia 09/10/2013 foi realizada transferência no valor de R$ 47.560,22 em favor da empresa Búfalo Construtora Ltda. ME;  

Considerando os documentos remetidos pela Prefeitura de Delta, notadamente o ofício de fl. 177, que informa sobre a aprovação da 
prestação de contas relativa ao contrato 2690.0189.070-22/2005, ocorrida em 23/09/2013;  

 Considerando as informações/documentos apresentados pela Caixa Econômica Federal e pela Prefeitura Municipal de Delta, dos 
quais verifica-se que foram celebrados dois contratos por intermédio da CEF para a construção /implantação da praça de lazer no Bairro Bela Vista no 
Município de Delta/MG, quais sejam:189070-22e373462-66, de forma que há duas contas específicas movimentadas pela Prefeitura de Delta, junto à 
Caixa Econômica Federal, agência 1538, que receberam recursos para a construção/implantação da praça de lazer, quais sejam: 006-647.004-
9e006.647.019-7;  
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Considerando o relatório de vistoria de fls. 33/43, do qual ressai que as obras para implantação do Núcleo de Esportes da Praça Bela 
Vista encontram-se paralisadas, não obstante a Caixa informe a regularidade da execução das obras conforme o plano de trabalho;  

Considerando o relatório fotográfico apresentado pela Prefeitura Municipal de Delta, do qual não é possível ver qualquer sinal da 
existência de academia ao ar livre, além da inexistência de vestígios de serviços de jardinaria e arborização no local, conforme previsto no memorial 
descritivo (fls. 42/45 e 203/206 do anexo I, vol. I);  

Considerando a coincidência do local (Praça Bela Vista) objeto das obras dos dois convênios (189070-22e373462-66) celebrados 
entre o Município de Delta/MG e o Ministério do Esporte, por intermédio da Caixa Econômica Federal, para implantação de núcleo de esporte e de 
lazer na praça do Bairro Bela Vista e para construção de praça pública (Praça Bela Vista);  

Considerando que o convenio (189070-22) para implantação do núcleo de esporte e lazer na Praça Bela Vista foi celebrado em data 
anterior ao do convenio (373462-66) celebrado para construção da citada praça, aliado ao fato que já houve aprovação da prestação de contas do 
convênio 189070-22 (544774) para implantação da área de lazer;  

Considerando a necessidade de novas diligências junto à CEF;  
 RESOLVE converter o presente em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar a regularidade da execução das obras dos 

convênios celebrados pela Prefeitura Municipal de Delta/MG e o Ministério do Esporte, por intermédio da Caixa Econômica Federal, para construção 
de praça pública (Praça Bela Vista) e implantação do núcleo de esporte e de lazer na praça do Bairro Bela Vista, em Delta/MG.  

 Para isso, DETERMINA-SE:  
 I- Registre-se. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 

4º, VI, e 7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
II – seja prorrogado pelo período de 1 (um) ano o prazo para conclusão deste, face à necessidade de realização e conclusão de 

diligências, conforme disposição do art. 15, da Resolução CSMPF n. 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n. 106, de 06/04/2010, com o 
registro no Sistema Único de Informações da data prevista para finalização dos trabalhos, contados a partir da data da assinatura desta Portaria. 

III –oficie-se à Caixa Econômica Federal (Superintendência Regional em Uberlândia) para as seguintes providências:  
 a) encaminhar cópia do contrato de repasse n° 2690.0189.070-22/2005 (544.774) celebrado pelo Ministério do Esporte, por 

intermédio da Caixa Econômica Federal e o Município de Delta;  
b) encaminhar cópia do plano de trabalho e dos relatórios de acompanhamento das etapas de execução do cronograma físico-

financeiro do empreendimento objeto do contrato n° 2690.0189.070-22/2005 (544.774);  
c)encaminhar cópia do relatório que aprovou a prestação de contas relativa ao contrato de repasse n° 2690.0189.070-22/2005 

(544.774);  
 d) realizar vistoria in loco, por intermédio de profissional habilitado ,a fim de verificar a real correspondência entre o valor do 

desembolso financeiro e as obras executadas para implantação do núcleo de esportes e lazer, objeto do contrato de repasse n° 2690.0189.070-22/2005 
(544.774), encaminhando-se o respectivo relatório, acompanhado de registro fotográfico do local (para agilizar a diligência remeter junto ao ofício à 
CEF a cópia do relatório fotográfico apresentado pela Prefeitura de Delta - fls. 107/109 - e do relatório de vistoria de fls. 33/43 )  

IV)) expedir novo ofício à CEF/Superintendência Triângulo para as informações acerca da movimentação da conta específica n° 
006.00647004-9, agência 1538/Caixa Econômica Federal, por intermédio do Programa SIMBA, no período de 31/12/2005 a 31/12/2013;  

V)oficie-se à Caixa Econômica Federal, agência 1538, para que informe o nome dos responsáveis pela movimentação da conta 
específica n° 006.00647004-9 no período de 31/12/2005 a 31/12/2013, encaminhando-se cópia das respectivas fichas de autógrafos;  

 VI)) reiterar o ofício de de fl. 49 a fim de que as informações sejam encaminhadas por intermédio do Programa 
SIMBA/ASPA/PGR; 

 Para as solicitações do item III, alíneas a, b, c, e do item V fixar prazo de 10 (dez) dias para resposta; para os itens III, alínea d e 
VI, fixar prazo de 20 dias para resposta; para o item IV fixar prazo de 30 dias para resposta.  

Após conclusos.  
 

THALES MESSIAS PIRES CARDOSO 
##ÚNICO: | MG - 7181| 

PORTARIA Nº 21, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

PP nº 1.22.000.003547/2013-77. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República;  

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando o disposto no art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar 75/1993; 
c) considerando que o presente procedimento preparatório tem por objeto apurar a provável má prestação dos serviços pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, no Bairro Nossa Senhora da Guia, em Conselheiro Lafaiete/MG; 
d) considerando que, por força da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, em especial seus artigos 4º, II e § 1º, e 5º, o procedimento 

preparatório serve apenas à realização de diligências breves para subsidiar a adoção de alguma das providências listadas no artigo 4º, incisos I a VI, da 
Resolução, enquanto, no presente caso, é necessário o aprofundamento das investigações; 

RESOLVE converter este procedimento em inquérito civil, determinando, em consequência, que seja observado o disposto no 
artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências: 
a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito civil, numerando-a com o mesmo número da primeira folha dos autos, 

acrescido da letra "A", evitando-se, desse modo, a renumeração das folhas; 
b) registro no sistema informatizado da PRMG da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da 

Resolução nº 87 do CSMPF;  
c) comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração deste inquérito civil, nos 

termos do art. 6º da Resolução nº 87 do CSMPF; 
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d) encaminhamento de novo ofício à Diretoria Regional do Correios em Minas Gerais, solicitando-lhe que, no prazo máximo de 20 
(trinta) dias, informe, detalhadamente, o prazo estimulado para liberação de vagas de carteiros por parte da Administração Central e a consequente 
contratação, assim como, a viabilidade para que seja estabelecido o atendimento dos Correios no Bairro Nossa Senhora da Guia, em Conselheiro 
Lafaiete/MG, nos termos do item 3 do Ofício 092/2014-GEDIS/MG, de 29 de janeiro de 2014 (fl. 10). 

 
LAENE PEVIDOR LANÇA 

Procuradora da República 
##ÚNICO: | MG - 1750| 

PORTARIA Nº 46, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar 
n. 75 de 20 de maio de 1993, e:  

Considerando que o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
o artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público consolidaram a nomenclatura de Inquérito Civil como 
sendo aquela correlata a qualquer investigação cível não preliminar/preparatória realizada pelo órgão do Parquet federal; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil, 
consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.22.003.000235/2013-81 em INQUÉRITO CIVIL, para apurar possíveis 
irregularidades na obra de duplicação da BR-365, entrocamento com a BR-153, referente ao acesso ao estabelecimento comercial Autoposto Real Hotel 
e Restaurante Ltda; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 17 
de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

##ÚNICO: | MG - 1759| 
PORTARIA Nº 47, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar 
n. 75 de 20 de maio de 1993, e:  

Considerando que o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
o artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público consolidaram a nomenclatura de Inquérito Civil como 
sendo aquela correlata a qualquer investigação cível não preliminar/preparatória realizada pelo órgão do Parquet federal; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil, 
consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.22.003.000441/2013-91 em INQUÉRITO CIVIL, para apurar a ocorrência de 
veículo de carga transitando com excesso de peso em rodovia federal; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 17 
de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

##ÚNICO: | MG - 799| 
DESPACHO DE 6 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
NF 1.22.000.003305/2013-83 
 

1 . No decorrer da análise do IPL 084/02-DPF/VAG/MG, que buscava apurar irregularidades na concessão de benefícios 
previdenciários, o membro que acompanhava o procedimento constatou problemas no armazenamento de material apreendido na DPF Varginha/MG, 
situação retratada no Memo nº 327 – DPF / VGA / MG (fl. MPF/PRMG 05). 

1 . 1 . Como consta de fl. MPF/PRMG 25, mesmo documentos sem qualquer apreensão formal ou notícia sobre a origem estavam 
armazenados na DPF (ver também fl. MPF/PRMG 076). Alguns documentos não foram sequer localizados (fl. MPF/PRMG 56), sem registro de 
entrega para depósito (fl. MPF/PRMG 57). 

1 . 2 . Bens que não fazem parte da investigação do IPL 084/02 foram devolvidos ao depósito, conforme fl.MPF/PRMG 065-066. 
2 . Pois bem. O signatário do Ofício que inaugura estes autos, que não é membro do Grupo de Controle Externo da PRMG1, 

encaminhou a notícia dos fatos ao Grupo de Controle Externo, que é o responsável, no Estado de Minas Gerais, pelas inspeções nas Delegacias de 
Polícia Federal, inclusive no depósito de tais unidades. 

2 . 1 . Considerou-se pertinente informar ao GCEAP/MG a existência de documentos armazenados em depósito, sem qualquer 
identificação ou formalização, nem relação com o IPL 084/02, pendentes de regularização, fato grave a recomendar uma análise mais detida do 
depósito da DPF Varginha, até pela possibilidade de repetição de fatos tais em outros inquéritos policiais, sendo oportuno destacar que a DPF Varginha 
atende mais de uma PRM. 

3 . No âmbito do GCEAP/MG, onde aportaram os autos em 29 de novembro de 2013, o despacho de fl. 81-verso consignou que 
“Tendo os fatos se dado na Delegacia de Polícia Federal de Varginha, local em que corre igualmente a Sindicância instaurada para 

investigar a ocorrência, determino a remessa do feito à PRM de Varginha para as providências julgadas cabíveis” (06/12/2013). 
4 . Os autos aportaram na PRM Varginha em 18 de dezembro de 2013, mesma data em que o Despacho de fl. 83 consignou: 
“Considerando que os fatos tratados no procedimento acima epigrafado [sic] ocorreram em inquérito policial afeto à Procuradoria 

da República de Pouso Alegre/MG, remetam-se os autos àquele órgão do 'parquet' federal, para que tome as providências que entender cabíveis”. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 33/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Publicação: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 350 
 

5 . Aportou a notícia de fato nesta PRM em 30 de janeiro de 2014, completamente expirados os prazo regulamentares. É o breve 
relatório do essencial. 

6 . Preliminarmente, para regularização de prazos, decido instaurar procedimento de controle externo da atividade policial 
(Resolução nº127 do CSMPF, artigo 4º, inciso XVII), vinculado à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (parágrafo 
primeiro do mesmo dispositivo). Proceda a Secretaria aos registros e comunicações pertinentes. 

7 . Após, conclusos. 
 

LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | PA - 751| 
PORTARIA Nº 2, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, d e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando os fatos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.23.003.000076/2013-88;  
d) considerando o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, 

§4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências 
apuratórias além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da 
Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar o INQUÉRITO CIVIL nº 1.23.003.000076/2013-88, a partir do Procedimento Administrativo de mesmo número, 
determinando-se: 

1 - Autuação da presente Portaria como INQUÉRITO CIVIL;  
 2 - Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para 

os fins previstos nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e nos artigos 
5º, inciso VI, 6º e 16, §1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

3 – Cumpra-se o despacho de fls. 15-v. 
 

BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 
##ÚNICO: | PA - 742| 

PORTARIA Nº 3, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, d e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando os fatos constantes do Procedimento Administrativo nº 1.23.003.000149/2013-31;  
d) considerando o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, 

§4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências 
apuratórias além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da 
Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar o INQUÉRITO CIVIL nº 1.23.003.000149/2013-31, a partir do Procedimento Administrativo de mesmo número, 
determinando-se: 

1 - Autuação da presente Portaria como INQUÉRITO CIVIL;  
 2 - Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para 

os fins previstos nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e nos artigos 
5º, inciso VI, 6º e 16, §1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

3 – Cumpra-se o despacho de fls. 37. 
 

BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 
##ÚNICO: | PA - 770| 

PORTARIA Nº 5, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, d e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando os fatos constantes do Procedimento Administrativo nº 1.23.003.000113/2013-58;  
d) considerando o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, 

§4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências 
apuratórias além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da 
Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar o INQUÉRITO CIVIL nº 1.23.003.000113/2013-58, a partir do Procedimento Administrativo de mesmo número, 
determinando-se: 
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1 - Autuação da presente Portaria como INQUÉRITO CIVIL;  
 2 - Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para 

os fins previstos nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e nos artigos 
5º, inciso VI, 6º e 16, §1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

3 – Cumpra-se o despacho de fls. 61-v. 
 

BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 
##ÚNICO: | PA - 1614| 

PORTARIA Nº 5, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo subscrito, no uso de suas atribuições (art. 6º, 
inc. VII, “b” e art. 7º, inc. I, ambos da Lei Complementar nº 75/93; Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e 
Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO a existência nesta procuradoria da Notícia de Fato - NF nº 1.23.002.000066/2014-33, cujo objeto consiste em 
analisar a parte do Relatório da Auditoria n° 13501, do DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS, realizada na Secretaria 
Municipal de Saúde de Curuá/PA, no período de 14 a 20/7/2013, referente à Constatação nº 282787 (pagamento de combustível e lubrificante, em 
2012, com recursos financeiros oriundos do Ministério da Saúde, no valor de R$ 14.058,00, sem a devida e necessária comprovação da finalidade em 
ações e serviços de saúde). 

CONSIDERANDO que já decorreu o prazo previsto no § 1º do art. 4º da Resolução n.º 87/2010, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, restando ainda diligências a serem promovidas com vistas a atingir os objetivos do procedimento; 

DETERMINA: 
1) a conversão do presente Procedimento em Inquérito Civil; 
2) a publicação da presente Portaria de Conversão no Diário Oficial, nos termos do art. 5º, VI c/c art. 16, § 1º, I da Resolução n.º 

87/2010 do CSMPF; 
3) a comunicação da presente conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 

(dez) dias, consoante art. 6º da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF; 
 

CARLOS EDUARDO RADDATZ CRUZ 
##ÚNICO: | PA - 1593| 

PORTARIA Nº 13 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no 
art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, e 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 
preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e 
o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato -NF nº 1.23.002.000067/2014-88, instaurado para analisar cópia do 
Relatório da Auditoria n° 13501, do DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS, realizada na Secretaria Municipal de Saúde de 
Curuá/PA, no período de 14 a 20/7/2013, no que se refere à Constatação nº 283650 (falta de comprovação das despesas realizadas com recursos 
advindos do Ministério da Saúde, no Bloco de investimento no valor de R$ 15.000,00, no exercício de 2012). 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 
87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto “apurar a falta de comprovação das despesas realizadas com recursos 
advindos do Ministério da Saúde, Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no exercício 
de 2012, no Município de Curuá/PA”, pelo que: 

Determina-se: 
I – Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 
II – Comunique-se a instauração do IC ao Representante; 
III – Requisite-se ao Departamento Nacional de auditoria do SUS cópia dos documentos comprobatórios das irregularidades 

constatadas quanto à aplicação dos recursos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais), no exercício de 2012, no Município de Curuá/PA. Para tanto, encaminhem-se cópias do procedimento deste procedimento. Ainda, requisite-se 
que os documentos a serem enviados em resposta ao ofício sejam encaminhados, de preferência, por meio de mídia digital; 

IV – Requisite-se, ainda, ao Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União informações acerca da existência de 
tomada de contas especiais quanto à aplicação dos recursos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), no exercício de 2012, no Município de Curuá/PA. Para tanto, encaminhem-se cópias do procedimento; 

V – Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 
Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF. 

 
LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | PR - 4275| 
PORTARIA Nº 100, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República no Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93, o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada no DOU de 
23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Tornar sem efeito a Portaria PRC/PR nº 092, de 12 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Eletrônico – DMPF-e Extrajudicial, 
de 12/02/2014. 

 
ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador-Chefe Substituto 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | PE - 2164| 

PORTARIA Nº 6, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Ref. Notícia de Fato nº 1.26.001.000047/2014-13 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, dentre eles, o direito à Educação, nos termos do art. 129, II da Constituição da 
República e art. 5º, III, “b” da Lei Complementar 75; 

CONSIDERANDO o que consta da Notícia de Fato em epígrafe, instaurado com vistas a apurar a qualidade do ensino nas Escolas 
Públicas dos Municípios sob atribuição desta procuradoria da República, sobretudo a execução das políticas públicas estabelecidas pelo Ministério da 
Educação, a adequada destinação de recursos públicos, e a existência e efetividade dos conselhos sociais com atuação na área de educação; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na 
Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010; 

RESOLVE INSTAURAR, nos termos do art. 2º, inc. I, §1º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 
determinando a adoção da seguinte providência:  

1 -Verifique-se a possibilidade de agendamento de reunião com o(a) Promotor(a) de Justiça da Comarca de Santa Maria da Boa 
Vista/PE, na sede desta Procuradoria da República. 

Ainda, em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010-CSMPF: 
a) Autue-se a presente Portaria, juntamente com a presente Notícia de Fato; 
b) Comunique-se à PFDC, por meio eletrônico, informando da sua instauração, em observância ao art. 6º da Resolução n.º87/2006, 

enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; 
c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos 
após o seu transcurso. 

 
VICTOR CARVALHO VEGGI 

##ÚNICO: | PE - 7412| 
PORTARIA Nº 46, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref.: Autos MPF/PRPE n. 1.26.000.002086/2013-76 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 
Considerando ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 
Considerando ser função institucional do Ministério Público, dentre outras: I - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, CF e 2º, Lei 
Complementar n. 75/93); e II -promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a proteção de interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, III, da Carta Magna, art. 6º, VII, e alíneas, da Lei Complementar n. 75/93 e art. 1º da Resolução 
CSMPF n. 87/2006); 

Considerando a alteração promovida pela Resolução CSMPF n. 106/2010 no art. 4º, § 5º, da Resolução CSMPF n. 87/2006; 
Considerando a necessidade de prosseguir apurando notícia de possíveis irregularidades em concurso da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, campus Vitória de Santo Antão (Edital n°10/2013). 
RESOLVE DETERMINAR: 
I. A conversão do Procedimento Administrativo MPF/PRPE n. 1.26.000.002086/2013-76 em Inquérito Civil, tendo por objeto 

“possíveis irregularidades em concurso da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, campus Vitória de Santo Antão (Edital n°10/2013), tais 
como: escolha das bancas examinadoras sem a devida publicação dos nomes de seus componentes; incoerência nos espelhos das provas; falta de acesso 
ao espelho de prova do candidato; indeferimento dos recursos administrativos sem a devida motivação”. 

II. A autuação da presente portaria em conjunto com o procedimento em referência, bem como a remessa de cópia deste ato para 
fins de publicação, nos termos do art. 5º, VI, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF n. 87/2006; 
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III. A comunicação do presente ato à Procuradoria Federal dos direitos do Cidadão, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF n. 
87/2006. 

 
MABEL SEIXAS MENGE 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | PI - 1802| 

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público nº 1.27.000.000392/2012-50 
 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
e legais, particularmente com fulcro no art. 129, II e IX, da Constituição Federal, e no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, e  

CONSIDERANDO a existência de empreendimento sujeito ao licenciamento ambiental perante a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, com o objetivo de construir uma Central de Tratamento de Resíduos no município de Altos/PI; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal tem a incumbência constitucional de defender judicialmente os interesses 
sociais e individuais indisponíveis, dentre os quais, os serviços de relevância pública, inclusive através da propositura de Ação Civil Pública; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III); 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações (art. 
225, caput, Constituição Federal), incumbindo ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade (art. 225, § 1º, IV);  

CONSIDERANDO que compete à União explorar, diretamente ou por meio de autorização, concessão ou permissão os serviços e 
instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos (art. 21, XII, “b”); 

CONSIDERANDO que são serviços de energia elétrica os de produção, transmissão, transformação e distribuição de energia 
elétrica, quer sejam exercidos em conjunto, quer cada um deles separadamente (art. 2º, Decreto nº 41.019/1957); 

CONSIDERANDO que o serviço de transmissão de energia elétrica consiste no transporte desta energia do sistema produtor às 
subestações distribuidoras, ou na interligação de dois ou mais sistemas geradores; que a transmissão de energia compreende também o transporte pelas 
linhas de subtransmissão ou de transmissão secundária que existirem entre as subestações de distribuição; que o serviço de transmissão pode ainda 
compreender o fornecimento de energia a consumidores em alta tensão, mediante suprimentos diretos das linhas de transmissão e subtransmissão (art. 
4º, Decreto nº 41.019/1957); 

CONSIDERANDO que atualmente o sistema de transmissão de energia elétrica encontra-se interligado em todo o território 
nacional; logo, qualquer interrupção local na distribuição de energia (falha no sistema de transmissão) poderá ocasionar falhas e/ou bloqueios 
(blackouts) no fornecimento de energia elétrica em boa parte do país;  

CONSIDERANDO que ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será 
obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica (art. 4º, III, Lei 
nº 6.766/79);  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente assevera, em seu art. 8º, que o 
licenciamento ambiental (licenças prévia, de instalação e de operação) de empreendimento potencialmente impactante ao meio ambiente somente pode 
ser concluído se o empreendedor atender às condicionantes consignadas pelo órgão de proteção ao meio ambiente; 

CONSIDERANDO que o órgão de proteção ao meio ambiente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e 
as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: I - Violação ou inadequação de quaisquer 
condicionantes ou normas legais; II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; III - 
superveniência de graves riscos ambientais e de saúde (art. 19, Resolução nº 237/97, CONAMA); 

CONSIDERANDO que em resposta à solicitação formulada por este órgão ministerial, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(Ofício GAB. Nº 505/13) afirmou que “no estudo ambiental apresentado, cuja cópia em meio digital anexamos ao presente, não consta medidas 
mitigadoras no sentido de preservar a incolumidade e segurança da LT da CHESF, pois, à exceção das vias de acesso, não existe nenhuma instalação 
projetada, capaz de interferir direta ou indiretamente na faixa de domínio ou na própria linha de transmissão”, bem como “no entendimento desta 
SEMAR, dado a razoável distância entre a faixa de domínio da LT da CHESF e as instalações da CTR, não existe nenhuma possibilidade da operação 
do empreendimento CTR Altos/PI prejudicar a incolumidade e segurança da referidas linhas de transmissão”;  

CONSIDERANDO que, ao analisar o projeto técnico alusivo ao referido empreendimento (encaminhado por mídia digital por esta 
Secretaria Estadual de Proteção ao Meio Ambiente), a CHESF pontuou que: i) “a área da Central de Tratamento de Resíduos terá interferência com as 
Linhas de Transmissão de 500.000 Volts, que ora interliga as Subestações Teresina II/Sobral III, de Codificações Operacionais 05V8 e 05V9”; ii) “não 
conseguiu esclarecer se serão instalados sob o cruzamento ou dentro da Faixa de Servidão das respectivas Linhas de Transmissão Gasodutos ou Tubos 
Metálicos com o objetivo de canalizar os gases existentes. Em caso positivo, estas tubulações estarão sujeitas a incêndio e, portanto, necessitam ser 
aterradas devendo ser instaladas em ângulos com limites previstos nas Normas Técnicas vigentes. Em caso de serem elevadas deverão possuir alturas 
adequadas para eventuais obstáculos, também, previstas nas Normas Técnicas vigentes”; iii) não conseguiu elucidar “as alturas finais de eventuais 
aterros e acessos que porventura cruzem ou estejam dentro da Faixa de Servidão, tendo sido identificado no projeto apenas um acesso principal 
cruzando a Faixa de Servidão das Linhas de Transmissão”;iv) “Para a “análise das Distâncias de Segurança com relação às Linhas de Transmissão faz-
se necessário que seja enviado para a Chesf um desenho mostrando o posicionamento do(s) acesso(s) em relação às Torres das respectivas Linhas de 
Transmissão, levando-se em conta um mesmo referencial de nível (cota)”; v) a construção de Centrais de Tratamento de Resíduos no entorno de Linhas 
de Transmissão de Energia Elétrica costuma causar “aumento no nível de poluição nas Torres e Isoladores das Linhas de Transmissão e da quantidade 
de inspeções a serem efetuadas, aumentos nos riscos de desligamentos automáticos, decorrentes da poluição, riscos de materiais se depositarem nos 
cabos condutores e aumento da incidência de corrosão nas partes metálicas”. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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RESOLVE: 
RECOMENDAR ao Secretário Estadual do Meio Ambiente que: 
 a) suspenda a edição de licenças ambientais (licença prévia, de instalação e de operação) que porventura ainda não tenham sido 

subscritas pela autoridade administrativa competente, até integral análise do projeto técnico do empreendimento pela equipe responsável da CHESF; 
b) que restabeleça o andamento do processo de licenciamento ambiental somente após a aferição dos dados técnicos necessários 

pela CHESF e adoção das condicionantes (art. 8º, Resolução nº 237/97 do CONAMA) sugeridas e/ou acordadas junto àquela empresa. 
As providências implementadas no intuito de atender à presente recomendação deverão ser adotadas e comunicadas a este órgão 

ministerial no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a efetivação das mesmas, com o encaminhamento da documentação comprobatória do seu 
cumprimento.  

Ressalte-se, ainda, que esta medida extrajudicial não obsta eventuais medidas tomadas pelo Ministério Público Estadual 
relacionadas a impactos ambientais que possam vir a ser causados pela implantação do empreendimento, vez que, do ponto de vista da higidez do meio 
ambiente, compete ao Ministério Público Estadual envidar as providências que repute pertinentes, haja vista que o CTR não está sendo edificado em 
área em que subsista interesse federal (de propriedade da União, unidade de conservação ou zona de amortecimento de unidade de conservação, dentre 
outros). Com efeito, a atuação deste órgão restringe-se à potencial interferência nas linhas de transmissão de energia elétrica.  

 
LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | RJ - 10979 | 

PORTARIA Nº 131, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, 

considerando os termos da Portaria PGR, bem como o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar 
n° 75/93; 

considerando que os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes das Varas, 
conforme portarias em vigor; 

considerando a necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os Procuradores que atuam na 
área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio das audiências das 7ª, 9ª e 10ª Varas Federais Criminais, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Adotar a seguinte escala de rodízio de audiências junto às 7ª, 9ª e 10ª Varas Federais Criminais: 
 

DATA PROCURADORES 

7ª VFCR – 17/02/2014 PAULO GOMES FERREIRA FILHO 

9ª VFCR – 17/02/2014 ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES 

9ª VFCR – 18/02/2014 LAURO COELHO JUNIOR 

10ª VFCR – 19/02/2014 JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 

 
Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta nas datas acima estabelecidas compete ao gabinete do 

Procurador designado. 
Art. 2º. Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de 

permuta encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente Portaria. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
Procurador da República Procurador-Chefe da PR/RJ 

##ÚNICO: | RJ - 10981 | 
PORTARIA Nº 132 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, 
considerando a participação da Procuradora da República ROBERTA TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, no Curso “Novas 

Tendências do Processo Civil”, na ESMPU, no período de 24 a 26/02/2014, em Brasília/DF, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Excluir a Procuradora da República ROBERTA TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, da distribuição dos feitos urgentes e 

audiências no período de 24 a 26/02/2014, observando-se a devida compensação. 
Art. 2º. Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 462/2013. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
Procurador da República Procurador-Chefe da PR/RJ 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | RJ - 10985| 

PORTARIA Nº 133 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, 

  
considerando que o Procurador da República ANTONIO AUGUSTO SOARES CANEDO NETO, lotado na PRM/Niterói, 

encontra-se de licença médica a partir do dia 15/02/2014 (15 dias), 
RESOLVE: consignar a exclusão da distribuição de todos os feitos e audiências vinculados ao Procurador da República ANTONIO 

AUGUSTO SOARES CANEDO NETO no período de 15/02 a 01/03/2014. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
Procurador da República Procurador-Chefe da PR/RJ 

##ÚNICO: | RJ - 664| 
PORTARIA Nº 1, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas nos artigos 127, caput, e 129, III, 

da Constituição da República de 1988, e com fulcro ainda no artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993, e CONSIDERANDO o 
disposto na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o que dispõem os parágrafos 6º e 7º, do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

CONSIDERANDO o objeto do Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000115/2013-01, visando apurar notícia extraída nos autos 
de embargos à execução nº 0000311-66.2012.4.02.5112, em trâmite na Vara Federal de Itaperuna, no sentido de que a União não estaria cumprindo a 
obrigação de fazer imposta por título executivo judicial quanto à implementação de benefício previdenciário de pensão por morte, podendo restar 
caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa;  

CONSIDERANDO ser o Ministério Público fiscal constitucional por excelência, que torna possível o controle pelo Estado-Juiz das 
condutas administrativas susceptíveis de lesionar o erário ou que atentem contra os princípios constitucionais da Administração; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as apurações com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 
conforme teor da Promoção acostada nas fls. 119/121, DETERMINA: 

1. Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000115/2013-01 em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: "APURAR 
EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA FACE O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS 
DO PROCESSO Nº 000311-66.2012.4.02.5112, QUE TRAMITA NA VARA FEDERAL DE ITAPERUNA, POR PARTE DE SERVIDORES DA 
UNIÃO".  

2. Comunique-se à 5ª CCR. 
3. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96); 
 

 CLÁUDIO CHEQUER 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 669| 
PORTARIA Nº 2, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas nos artigos 127, caput, e 129, III, 

da Constituição da República de 1988, e com fulcro ainda no artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993, e CONSIDERANDO o 
disposto na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o que dispõem os parágrafos 6º e 7º, do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

CONSIDERANDO o objeto do Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000114/2013-58, visando apurar se as entidades hospitalares 
situadas no Noroeste Fluminense atendem aos requisitos de um número mínimo de profissionais de enfermagem, conforme regulamentação da 
mencionada profissão;  

CONSIDERANDO o disposto no art.127, caput, da Constituição Federal no qual se vislumbra que o Ministério Público é 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO a função do Ministério Público, disposto no artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, de zelar pelo efetivo 
respeito dos serviços de relevância pública e aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as apurações com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção, 
conforme teor da Promoção acostada nas fls. 62 - verso, DETERMINA: 

1. Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000114/2013-58 em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: "APURAR A 
REALIDADE DOS HOSPITAIS DA REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE COM OBJETIVO DE ESTABELECER A DEVIDA PROPORÇÃO 
ENTRE O NÚMERO DE PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E O NÚMERO DE PACIENTES/LEITOS, OBJETIVANDO FIXAR A PRESENÇA 
DESTES PROFISSIONAIS EM TEMPO INTEGRAL NOS HOSPITAIS".  

2. Comunique-se à PFDC. 
3. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96); 
 

 CLÁUDIO CHEQUER 
Procurador da República 

 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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##ÚNICO: | RJ - 768| 

PORTARIA Nº 3, DE 3 DE FEVEREIRO 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000329/2013-69 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Representação contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Desmatamento 

próximo à restinga de Itaipuaçu. Reclamação sobre negligência daquela organização pública. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATOINVESTIGADO: IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis  
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Sandro Vasconcellos 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia Procuradoria Federal do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público 

Federal a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II , da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
##ÚNICO: | RJ - 871| 

PORTARIA Nº 3, DE 24 DE JANEIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República infra‑assinada, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, incisos I, II e 
III, e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO os fatos apurados preliminarmente no Processo Administrativo 1.30.014.000080/2013-82 que indicam a 
existência de construção irregular na areia da Praia do Abraão, Ilha Grande, Angra dos Reis. 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio 
ambiente, e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, 
especialmente instaurar o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir com a investigação para colher elementos de prova visando embasar futuras 
medidas a serem adotadas pelo MPF; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o procedimento administrativo 
1.30.014.000080/2013-82, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – Área Temática: 4ª CCR, para “Acompanhamento das medidas necessárias à 
recuperação da área degradada pela construção irregular de uma casa na areia da Praia do Abraão, Ilha Grande, supostamente de responsabilidade de 
Armando Klabin”. 

Determino a expedição ao INEA solicitando vistoria ao local com elaboração de laudo apontando os danos ambientais decorrentes 
das construções novas e acréscimos de grupamentos atestadas pelo Auto de Infração nº SUPBIGEAI 00133127. Informe ainda que, em exame aos 
autos da Ação Civil Pública nº 99.0801534-6, referentes aos Autos de Infração nº 83877 e 84612, foi observado não se tratar do mesmo objeto do 
presente.  

Determino ainda o apensamento da documentação constante da Etiqueta MPF nº PRM-AGR-RJ-00004402/2013 ao presente pela 
identidade de objeto. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

JOANA BARREIRO BATISTA 
##ÚNICO: | RJ - 881| 

PORTARIA Nº 4, DE 26 DE JANEIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República infra-assinada, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, inciso I, h, 
inciso III e inciso V, b, e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO os fatos apurados preliminarmente no Processo Administrativo nº 1.30.014.000158/2013-69 que indicam a 
ocorrência de possíveis irregularidades nas farmácias vistoriadas pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, nos municípios de Angra dos 
Reis e Paraty; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar o inquérito civil e propor a 
ação civil pública;  

 CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir com a investigação para colher elementos de prova visando embasar futuras 
medidas a serem adotadas pelo MPF; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o procedimento administrativo nº 
1.30.014.000158/2013-69em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – Área Temática: PFDC, para “Apurar possíveis irregularidades nas farmácias 
vistoriadas pelo Conselho Regional de Farmácia/RJ nos municípios de Angra dos Reis e Paraty.” 

Determino a expedição de Ofício ao Conselho Regional de Farmácia para que informe que medidas judiciais ou extrajudiciais 
foram tomadas em relação aos fatos apurados, uma vez que na qualidade de autarquia federal e órgão fiscalizador do exercício profissional possui 
legitimidade para esta atuação. Prazo: 30 dias. 

Determino também seja expedido Ofício ao Conselho Federal de Farmácia para que informe de que maneira, à luz da legislação 
vigente, deve atuar judicialmente ou extrajudicialmente o Conselho Regional ao se deparar com irregularidades encontradas em Farmácias, como, por 
exemplo, a ausência de farmacêutico responsável. Prazo: 30 dias. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 1ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

JOANA BARREIRO BATISTA 
##ÚNICO: | RJ - 775| 

PORTARIA Nº 5, DE 3 DE FEVEREIRO 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.001.002893/2013-56 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Ministério da Defesa- Comando da Marinha – Base Naval do Rio de Janeiro – Concessão de auxílio transporte – 

prorrogação do tempo de serviço – pagamento bloqueado – possíveis irregularidades 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATOINVESTIGADO: BNRJ - Base Naval do Rio de Janeiro  
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Rafael Carlos da Silva 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II , da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como encaminhar email à Divisão 
de Veiculação de Atos Oficiais – DVAO para publicação. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
##ÚNICO: | RJ - 889| 

PORTARIA Nº 5, DE 26 DE JANEIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República infra‑assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, incisos I, II e 
III, e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria do procedimento administrativo 1.30.014.000074/2013-65, instaurado em 
virtude de representação que noticiava a existência de construção aparentemente irregular no Porto Marina Bracuhy, situado na BR-101,Km 115, em 
Angra dos Reis; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio 
ambiente, e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, 
especialmente instaurar o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

 CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, converter o procedimento administrativo 
1.30.014.000074/2013-65, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – Área Temática: 4ª CCR, para “Investigação de representação que noticia a existência 
de construção supostamente irregular no Porto Marina Bracuhy, BR 101, Km 115, Angra dos Reis” ”. 

DETERMINO ainda a expedição de Ofício à Superintendência de Regional da Secretaria de Patrimônio da União – SPU solicitando 
a realização de vistoria no local, com cópia dos Ofícios de fls. 24, 34, 35, 36 e 37, uma vez que já existe licença de instalação expedida pelo INEA e as 
obras estão iniciadas. Prazo 30 dias.  

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 

presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  
 

JOANA BARREIRO BATISTA 
##ÚNICO: | RJ - 773| 

PORTARIA Nº 6, DE 3 DE FEVEREIRO 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000463/2013-60 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Representação contra o Sr. Ademir José dos Santos, diretor da colônia de pesca Z8. Reclamação sobre poluição, em 

tese, no meio-ambiente. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATO INVESTIGADO: Ademir José dos Santos 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia Procuradoria Federal do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público 

Federal a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II , da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
##ÚNICO: | RJ - 639| 

PORTARIA Nº 7, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

ACUMULAÇÃO INDEVIDADE DE CARGOS – MILITAR DA RESERVA – 
PREFEITURA DE MACAÉ - 5ª CCR. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 
de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todas estabelecidas no artigo 127 da 
Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil público para proteção do patrimônio público e de 
interesses difusos e coletivos, prevista no incisos III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando o quanto apurado no procedimento preparatório nº 1.30.015.000222/2013-00 que revelou a acumulação por Edmilson 
Jório de cargo efetivo na Prefeitura Municipal de Macaé/RM com o de militar da reserva remunerada, o que contraria, a princípio, o estabelecido no 
artigo 37, inciso XVI, § 10º da Constituição Republicana. 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências, instaurar inquérito civil público, que terá como objeto apurar e 
verificar a regularidade da acumulação de cargo efetivo na Prefeitura Municipal de Macaé/RM com o de militar da reserva remunerada por Edmilson 
Jório. 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal a instauração deste inquérito civil e dê-se publicidade a este ato, na forma dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após, acautele-se aguardando resposta ao ofício de fls. retro. 
 

FLÁVIO DE CARVALHO REIS 
##ÚNICO: | RJ - 767| 

PORTARIA Nº 14, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000395/2013-39 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Relatório final elaborado nos autos do processo administrativo disciplinar nº 02022.003106/2008-06, instaurado pelo 

Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Renováveis – IBAMA. Parecer técnico nº 27/2005. Servidores da referida autarquia. Empresa favorecida, 
em tese, Pilobus Empreendimentos Imobiliários LTDA.  

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELO FATOINVESTIGADO: Servidores André Maurício de Almeida e outros 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Renováveis – IBAMA 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II , da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como encaminhar email à Divisão 
de Veiculação de Atos Oficiais – DVAO para publicação. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
##ÚNICO: | RJ - 772| 

PORTARIA Nº 15, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000419/2013-50 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Reclamação sobre depósito irregular de entulho em via pública pela Universidade Federal Fluminense. Possível conduta 

lesiva ao meio ambiente. 
POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATOINVESTIGADO: Universidade Federal Fluminense - UFF 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Mariza Esteves Magrani 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II , da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
##ÚNICO: | RJ - 10560| 

PORTARIA Nº 83, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, daLei Complementar nº75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Converte o Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.30.001.003827/2013-01 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): apurar suposta concessão fraudulenta de benefício 

previdenciário (aposentadoria por tempo de contribuição - NB 42/135.122.226-8). 
POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):a apurar. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal. 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 

que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

VINÍCIUS PANETTO DO NASCIMENTO 
##ÚNICO: | RJ - 10578| 

PORTARIA Nº 84, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

(Converte o Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.004522/2013-17 em 
Inquérito Civil) 
 

O Ministério Público Federal é Instituição destinada à “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis”, tendo, entre suas funções constitucionais, as de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia” e de “promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (Constituição da 
República, artigos 127 e 129, incisos II e III). 

Compete ainda ao Ministério Público Federal, considerados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
publicidade, zelar pelo efetivo respeito, pelos Poderes da União e pelos serviços de relevância pública, aos princípios constitucionais relativos à 
finanças públicas e à seguridade social, bem como defender o patrimônio público e social e os direitos e interesses coletivos (Lei Complementar nº 
75/93, artigo 5º, incisos I, alínea h, II, alíneas b e d, III, alínea b e e, e V). 

Os Ofícios da Área da Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Rio de Janeiro têm suas atribuições fixadas pela Portaria 
PR-RJ nº 843/2008 (na redação dada pela Portaria nº 182/2011), segundo a qual cabe aos Ofícios do Patrimônio Público e Social atuar: “a) por matéria, 
na tutela coletiva judicial e extrajudicial da probidade administrativa, do patrimônio público e social, quando não esteja sob atribuição dos demais 
Ofícios; b) por matéria, na tutela coletiva judicial e extrajudicial dos interesses coletivos lato sensu e dos direitos do cidadão, quando relacionada à 
previdência social ou quando relacionada a ações ou omissões de órgãos ou agentes do Ministério da Previdência Social e das entidades da 
Administração indireta a este vinculadas (Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social-
DATAPREV); c) por órgão, na tutela coletiva judicial e extrajudicial relacionada a fraudes ou outras irregularidades que comprometam a lisura de 
concurso público que não seja promovido por órgãos das unidades hospitalares e de saúde federais e da Administração direta ou indireta dos 
Ministérios do Meio Ambiente, da Cultura, da Saúde e da Educação; d) como custos legis, em todos os processos judiciais em que a lei preveja a 
participação obrigatória do Ministério Público Federal nesta qualidade, preferencialmente nos que tenham objeto relacionado à sua atribuição por 
matéria e por órgão, observada a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os Procuradores da Área". 

O Conselho Superior do Ministério Público Federal editou a Resolução nº 106/2010 unificando, no âmbito do MPF, as normas 
disciplinadoras do Inquérito Civil antes divididas entre a Resolução nº 87/2006, do próprio CSMPF, e a Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público. 
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A nova Resolução altera a redação do artigo 4º da Resolução CSMPF nº 87/2006, determinando que, caso não haja nos autos do 
procedimento elementos que permitam a adoção imediata de qualquer das medidas previstas no caput do mesmo artigo, o Procurador oficiante poderá, 
no prazo máximo de 180 dias, realizar diligências. Findo o prazo, impõe-se o ajuizamento de ação civil, o arquivamento do procedimento ou sua 
conversão em inquérito civil. 

Constata-se que o Procedimento Preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Unidade há mais de 180 dias a partir de 
Representação pela qual a sociedade empresária Delta-Rio Comércio, Serviços e Representações Ltda. noticiou supostas irregularidades no Pregão 
Eletrônico n° 17/2013, promovido pela Base Aérea do Galeão, órgão do Comando da Aeronáutica, em julho de 2013. 

 Apesar das diversas providências e diligências já empreendidas nos autos, verifica-se ainda não ser possível o ajuizamento de ação 
civil ou, por outro lado, a promoção de arquivamento do feito. 

 Impõe-se, desta forma, a regularização formal do procedimento, para atendimento às determinações da Resolução CSMPF nº 
106/2010.  

Diante disso, determino a CONVERSÃO do Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, mantendo-se sua atual 
Ementa: 

"Patrimônio Público. Ministério da Defesa. Base Aérea do Galeão. Pregão Eletrônico n° 017/2013. Possível violação dos princípios 
da Administração Pública. Predileção de marcas sem justificativa no Edital. Irregularidades na execução do Pregão. Suposta restrição excessiva à 
competitividade." 

Autue-se e publique-se esta Portaria de conversão. 
Comunique-se à Colenda 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a conversão do Procedimento 

Administrativo em epígrafe em Inquérito Civil, em obediência à Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 10605| 
PORTARIA Nº 85, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art. 2º da 
Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como nos arts. 1º a 
4º da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda, 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da instituição zelar 
pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados à coletividade, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos, conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea “b” e XIV, 
alínea “d”, da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa de 
interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Saúde da Tutela Coletiva o procedimento administrativo nº. 1.30.001.003948/2013-45, 
instaurado com o escopo de apurar o mau estado de conservação do prédio do Instituto Nacional do Câncer e das vias públicas em seu entorno; 

CONSIDERANDO a existência de questões a serem dirimidas, com a imprescindibilidade da realização de novas diligências 
investigatórias ou a conclusão de diligências já determinadas; 

RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º daResolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento administrativo nº 1.30.001.003948/2013-45, para o prosseguimento das 
investigações, nos termos definidos no despacho exarado nos respectivos autos. 

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como inquérito civil.  
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os 

fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 
##ÚNICO: | RJ - 10731| 

PORTARIA Nº 86, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento preparatório autuado sob o nº 1.30.001.002046/2013-91 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): suposta irregularidade na determinação de pagamento de 

royaltes aos Municípios sem base legal por Procurador Federal. 
POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): A investigar. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal. 
Determina: 
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1) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do art. 7º, IV, da 
Resolução CNMP nº 23/2007; 

2) a comunicação à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 
conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007 e da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

3) os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 
4) reiterar os termos do Ofício nº 91 /2014 e 
5) O acautelamento dos autos na Ditc, por 45 dias ou até a vinda das respostas. 
 

ANA CRISTINA BANDEIRA LINS 
##ÚNICO: | RJ - 10995| 

PORTARIA Nº 89, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por este Procurador da República signatário: 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo nº 1.30.001.004244/2013-90, que visa apurar possíveis irregularidades 

na venda de produtos alimentícios a preços abusivos no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão – RJ), incluindo a atuação da 
INFRAERO a respeito do tema; 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das diligências; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE converter o Procedimento Administrativo nº 1.30.001.004244/2013-90 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a ser 

inaugurado pela presente Portaria. 
Desta forma, determino a adoção das seguintes providências: 
1)Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe; 
2)Comunique-se a instauração do ICP à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de 

publicação; 
3) Oficie-se à INFRAERO, na forma da inclusa minuta; 
4) Acautele-se por 60 dias na DITC, a fim de aguardar a resposta ao ofício expedido. 
 

CLAUDIO GHEVENTER 
##ÚNICO: | RJ - 11056| 

PORTARIA Nº 91, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República abaixo assinado: 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 1.30.001.001962/2013-12, instaurado no Ministério Público Federal com o 

fim de apurara precariedade e a falta de estrutura dos Institutos Federais Profissionalizantes localizados no Rio de Janeiro;  
CONSIDERANDO as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 
RESOLVE converter o Procedimento Administrativo nº 1.30.001.001962/2013-12 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela 

presente Portaria. 
Desta forma, determina as seguintes diligências: 
1)Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 
2)Comunique-se à d. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC); 
3)Fls. 82/84. Reitere-se ofício à SECEX/RJ; 
4)Após, acautele-se por 90 dias ou voltem-me com a resposta. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 11028| 
PROMOÇÃO DE PRORROGAÇÃO, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Ref.: Procedimento Administrativo MPF/PR/RJ nº 1.30.001.005064/2012-44 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público visando apurar possíveis deficiências no atendimento prestado pelo call center da ANATEL. 
Tendo em vista o esgotamento do prazo de duração deste feito e que é imprescindível a realização de novas diligências, inclusive o 

envio de ofício ao TCU, PRORROGO por 1 (um) ano o prazo para a conclusão do presente Inquérito Civil Público, com fulcro no artigo 9º da 
Resolução nº 23/2007 do E. Conselho Nacional do Ministério Público, devendo ser comunicada a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal. 

Após o encaminhamento do referido ofício, acautele-se o presente ICP na DITC por 60 dias. 
 

CLAUDIO GHEVENTER 
Procurador da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | RJ - 11025 | 

RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público nº 1.30.001.003793/2013-47 
 

CONSIDERANDO as competências legais e constitucionais do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, bem como os termos da lei 
de Ação Civil Pública e da lei de Improbidade Administrativa; 

CONSIDERANDO a instauração do Inquérito Civil Público nº 1.30.001.003793/2013-47, a fim de apurar a acumulação indevida 
dos vencimentos de soldado reformado (inativo) do Exército e de Fiscal de Rendas do Estado de Minas Gerais por parte de José de Alencar Landeira 
Mota, representante no presente feito, desde o ano de 2001. 

 CONSIDERANDO a percepção de proventos de aposentadoria decorrente da atividade militar pelo representante, desde 1969; 
CONSIDERANDO ter o representante afirmado declarar “não exercer atividade remunerada”, a fim de receber auxílio invalidez 

junto ao Ministério da Defesa, desde setembro de 1969; 
CONSIDERANDO ter ele informado a posse no cargo de Fiscal de Rendas do Estado de Minas Gerais em 2001 e seu efetivo 

exercício;  
CONSIDERANDO o teor do artigo 37, §10 da Constituição Federal e o artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998, vedando a 

percepção simultânea de proventos de aposentadoria e vencimentos de cargo público iniciado após 1998; 
CONSIDERANDO não ter o representante optado, até o momento, pelo recebimento de um dos vencimentos, não obstante a 

expedição de aerograma pelo Comando Militar do Leste (fls. 31), recebendo ambas remunerações; 
RECOMENDA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 
 1. Ao Centro de Pagamento do Exército - CPEx, na pessoa de seu Chefe, a suspensão do pagamento de vencimentos de soldado 

reformado do Exército a José de Alencar Landeira Mota, até que este opte por um dos rendimentos; 
2. Ao representante José de Alencar Landeira Mota, que opte entre a percepção do vencimento junto ao Exército Brasileiro e a 

remuneração de Fiscal de Rendas do Estado de Minas Gerais. 
REQUISITA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resposta em até 30 dias da eventual adoção da presente Recomendação, sob 

pena das medidas extrajudiciais e judicias cabíveis. 
 

ANA CRISTINA BANDEIRA LINS 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | RJ - 10779| 
DESPACHO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.30.012.000324/2007-07. ICP nº 968/2010 

 
Vistos etc... 
Considerando a necessidade de conclusão das diligências necessárias ao encerramento do presente Inquérito Civil Público, prorrogo 

seu prazo de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Fls. 1215/1216. Reitere-se ofício à SPU/RJ. 
Após, acautele-se por 30 dias ou voltem-me com a resposta. 
Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

##ÚNICO: | RN - 779| 
PORTARIA Nº 61, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.28.000.000627/2013-57 instaurado a partir de Relatório 

Especial 001/2012-NMP/15ªSRPRF-RN, com informações relacionadas à fiscalização de excesso de peso em veículos transportadores de carga, 
realizada entre os anos de 2009 e 2011, no âmbito da 15ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal. 

Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.28.000.000627/2013-57em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos 
expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, 
autuando-a e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal Dos Direitos do Cidadão do 
Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público. 

 
FERNANDO ROCHA DE ANDRADE 

 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | RN - 775| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 23 DE JANEIRO DE 2014 
 

Ref. Procedimento Preparatório no 1.28.100.000020/2014-20 
 

1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir da representação de Marcílio Nunes Freire, o qual solicita providências 
ante a conduta do Docente Raphael Amaral da Câmara por, supostamente, este desrespeitar o Regimento Geral da UFERSA, a lei 8112/90, a 
transparência pública e o acesso à informação. 

2. O representante narra a ocorrência de condutas supostamente irregulares por parte da coordenação do curso de Engenharia de 
Energia da UFERSA no lançamento de notas de uma disciplina ministrada por ele. 

3. Ademais, Marcílio Nunes Freire também noticia conduta arbitrária do atual coordenador do curso de Engenharia de Energia, 
Raphael Amaral da Câmara, na distribuição das disciplinas para os docentes. 

4. O representante aduz que em nenhum momento Raphael Amaral da Câmara o procurou para tratar sobre as disciplinas que 
aquele iria lecionar e, autoritariamente, o desincumbiu da atribuição de ministrar a disciplina de Células a Combustível, a qual lecionava nos últimos 4 
semestres. 

5. Da análise dos autos, verifica-se que os fatos abordados na representação não configuram atos de improbidade administrativa, 
visto que se referem à matéria de organização interna do curso de Engenharia de Energia. 

6. Ressalte-se que o Regimento Geral da UFERSA não foi desrespeitado, pois segundo o próprio representante, o coordenador do 
curso marcou uma reunião com os conselho de curso para tratar sobre a distribuição das disciplinas. 

7. Com essa atitude, Raphael Amaral da Câmara obedeceu o art. 187, inciso VII, do Regimento Geral da UFERSA, o qual aduz que 
compete ao coordenador do curso elaborar o calendário acadêmico e a lista de oferta de disciplinas e submetê-los ao colegiado de curso, aos 
Departamentos, e posteriormente ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação.  

8. Nota-se apenas um remanejamento das disciplinas e qualquer irregularidade relacionada a isso, deve ser resolvida na seara da 
própria UFERSA, tendo em vista sua autonomia administrativa. 

9. A Constituição Federal, no seu art.207, estabelece que: 
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
10. Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei.9394/1996) dispõe: 
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:  
[…] 
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;  
11. Assim, a escolha e a divisão das disciplinas a serem lecionadas encontra-se na esfera da autonomia didático-científica da 

UFERSA, que tem legitimidade para filtrar o conhecimento oferecido aos discentes. 
12. A decisão sobre o oferecimento da disciplina de Células a Combustível cabe exclusivamente à Universidade, não tendo o 

Ministério Público nenhuma atribuição para interferir nessa matéria. 
13. À vista do exposto, tendo como exaurida a atuação ministerial no presente feito, diante da inexistência de medidas judiciais ou 

extrajudiciais a serem tomadas, determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, dando-se, consequentemente, baixa nos registros de protocolo. 
14. Com amparo no o art. 9o, §§ 1o e 3o, da Lei no7.347/85 c/c o art. 62, IV, da Lei Complementar no 75/93, regulamentado pelo 

art. 6o, IV e § 1o, da Resolução no 20/96 do Conselho Superior do Ministério Público, submeto a presente decisão para exame, deliberação e, se dessa 
forma for entendido, homologação da Egrégia 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para a qual devem os presentes 
autos ser remetidos no prazo de até 3 (três) dias, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei no 7.347/85. 

 
VICTOR MANOEL MARIZ 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | RO - 3326| 

PORTARIA Nº 4, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de Rondônia, Raphael Luis Pereira Bevilaqua, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei nº 
8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei no 7.347/85. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o 
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 
Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 
individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 
assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 
alimentação adequada.  

CONSIDERANDO o teor da Ata de Reunião Extraordinária do Gabinete de Gestão Integrada do Estado de Rondônia, de 13 de 
maço de 2013, a qual dá conta de ocupação de área da União destinada ao Estado de Rondônia para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto 
Sul, próxima à Distribuidora da Coca-Cola; 

CONSIDERANDO que o direito à moradia é elemento essencial da dignidade humana, valor maior da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que ainda faltam elementos para a regular instrução do Procedimento Administrativo nº 1.31.000.000847/2013-
95, mas que o prazo legal estipulado nas Resoluções n° 87/2006 do CSMPF e nº 23/2007 do CNMP já se esgotou; 

RESOLVE: 
CONVERTER o presente Procedimento Administrativo em INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto e aproveitando-se 

os atos até então praticados; 
NOMEAR os servidores lotados junto a Secretaria da PRDC para atuar como Secretários no presente. 
DETERMINAR as seguintes diligências preliminares: 
1 – registre-se e autue-se o presente Procedimento Administrativo como INQUÉRITO CIVIL, adequando-se a capa, bem como os 

dados lançados no sistema informatizado à nova situação; 
2 –Extraia-se cópia do inquérito civil e encaminhe-se ao 4º ofício desta Procuradoria para que, querendo, acompanhe as medidas de 

reintegração por parte da União na referida localidade; 
3 - Expeça-se ofício à Superintendência do Patrimônio da União – SPU/RO, solicitando que qualquer medida a ser adotada pelo 

órgão quanto à desocupação da área objeto da ata de reunião em anexo seja previamente comunicada ao Ministério Público Federal e acompanhada de 
plano de desocupação que respeite os ditames da dignidade da pessoa humana. Instruir ofício com cópia do documento de f. 3/4. 

4 – Expeça-se ofício à Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania SESDEC/RO, solicitando, com fulcro no art. 8º, II, da LC 
75/93, as seguintes informações: (i) a SESDEC já realizou levantamentos na área da União objeto da ata de reunião em anexo? Acaso positivo, (i) 
quantas pessoas estão no local?; (ii) qual a situação atual destes ocupantes?; (iii) Houve nova tentativa de desocupação pacífica da área? (iv) O 
Governo do Estado tem algum planejamento para o realocamento dos ocupantes em caso de desocupação? Requerer, ainda, que o signatário seja 
convidado para qualquer reunião que porventura trate sobre o tema. Instruir ofício com cópia do documento de f. 3/4. Fixar prazo de 15 (quinze) dias, a 
partir da data de recebimento do ofício. 

5 – comunique-se a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia desta para publicação, em atenção ao 
disposto no art. 5º, VI da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

##ÚNICO: | RO - 3298| 
PORTARIA Nº 8, 10 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O Excelentíssimo Senhor Reginaldo Pereira da Trindade, Procurador da República no Estado de Rondônia, Representante da 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que cuida da defesa do patrimônio público, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 

ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 
CONSIDERANDO, outrossim, o presente procedimento preparatório, instaurado para apurar possíveis irregularidades envolvendo 

vínculo de ex-juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região com a Universidade Federal de Rondônia. 
CONSIDERANDO, ademais, que as diligências ordenadas no procedimento ainda se encontram pendentes de cumprimento; sendo 

certo que a exiguidade do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do apuratório, imposto pela Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, dificulta, em demasia, o desenvolvimento da investigação; 

CONSIDERANDO, ainda, a iminente criação do Núcleo de Combate à Corrupção e a consequente distribuição dos feitos entre os 
demais Procuradores; não haver tempo hábil para conclusão do apuratório dentro do prazo estabelecido; 

CONSIDERANDO, por fim, a imperiosa necessidade de continuação da apuração das irregularidades, face sua gravidade, e 
conveniência de que a instrução passe a ocorrer em inquérito civil. 

RESOLVE 
CONVOLAR o presente procedimento preparatório eminquérito civil, colimando apurar, cabal e celeremente, os fatos, bem assim 

subsidiar futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais. 
NOMEAR os servidores que estão lotados no 4° Ofício/5° CCR desta unidade do Ministério Público Federal para secretariar o 

presente feito, os quais, por serem funcionários do quadro efetivo, atuarão independentemente de compromisso. 
DETERMINAR, como diligências preliminares, as seguintes: 
1. Junte-se a presente portaria aos autos. 
2. Promovam-se as alterações necessárias no Sistema Único. 
CIÊNCIA à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, por meio 

eletrônico, em dez dias (Resolução nº 87, de 03/08/06 – CSMPF, art. 6º), anexando-se cópia da presente para publicação. 
Após, nova vista para outras diligências. 
 

REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE 
##ÚNICO: | RO - 3282| 

PORTARIA Nº 60, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 

Ref.: Procedimento Administrativo nº 1.31.000.000520/2013-13 
 

O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de Rondônia, Raphael Luis Pereira Bevilaqua, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei nº 
8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei no 7.347/85. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o 
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 
Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 
individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 
assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 
alimentação adequada.  

CONSIDERANDO a incumbência das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão de atuar nas questões fundiárias, tais como 
conflitos agrários, política de desapropriação, implantação de projetos de assentamento, dentre outros temas; 

CONSIDERANDO a representação da Associação dos Produtores Rurais Porto Velho Progresso noticiando que cerca de 80 
(oitenta) famílias estão acampadas na Gleba Rio das Garças, Km 12, Projeto Fundiário Alto Madeira, Lote 17 A, cuja área é de domínio da União; 

CONSIDERANDO que a Associação não teria logrado êxito em regularizar a situação dos acampados junto ao INCRA; 
CONSIDERANDO que ainda faltam elementos para a regular instrução do Procedimento Administrativo nº 1.31.000.000520/2013-

13, mas que o prazo legal estipulado nas Resoluções n° 87/2006 do CSMPF e nº 23/2007 do CNMP já se esgotou; 
RESOLVE: 
CONVERTER o presente Procedimento Administrativo em INQUÉRITO CIVIL, aproveitando-se os atos até então praticados e 

modificando o objeto para que conste na capa o seguinte teor: “Verificar a possibilidade de assentamento das famílias acampadas na Linha H27 Gleba 
Rio das Garças, KM 12, Projeto Fundiário Alto Madeira, Lote 17A, Porto Velho/RO, cuja área é de domínio da União”; 

NOMEAR os servidores lotados junto a Secretaria da PRDC para atuar como Secretários no presente. 
DETERMINAR as seguintes diligências: 
1 – registre-se e autue-se o presente Procedimento Administrativo como INQUÉRITO CIVIL, adequando-se a capa, bem como os 

dados lançados no sistema informatizado à nova situação; 
2 – expeça-se ofício ao INCRA, solicitando, com fulcro no art. 8º, II, da LC 75/93, informações quanto ao requerimento da 

Associação dos Produtores Rurais Porto Velho Progresso de incluir as famílias acampadas na Linha H27 Gleba Rio das Garças, KM 12, Projeto 
Fundiário Alto Madeira, Lote 17A, Porto Velho/RO, no Programa de Reforma Agrária, notadamente se já houve instauração de procedimento interno 
por parte da Autarquia e a fase atual do procedimento. Fixe-se o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento, para a resposta (art. 8º, §5º, 
LC 75/93).  

3 – oficie-se à SEDAM, com fulcro no art. 8º, II, da LC 75/93, solicitando esclarecimentos quanto ao relato do documento em 
anexo, notadamente quanto à ação do suposto servidor do órgão, José Evaldo de Oliveira, alcunha “Ceará”. Solicitar ainda a presença do servidor 
Rogerio, Chefe do Setor de Assentamento, para reunião. Instruir ofício com cópia do documento de f. 23/25. Fixar prazo de 10 (dez) dias para resposta. 

4 – comunique-se a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia desta para publicação, em atenção ao 
disposto no art. 5º, VI da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

##ÚNICO: | RO - 3302| 
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO, DE 29 DE JANEIRO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.31.000.000707/2010-74 
 

Cuida-se de inquérito civil instaurado para acompanhar o cumprimento, no âmbito do Estado de Rondônia, do teor do Decreto 
Presidencial 6.289/2007, que estabelece o Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à 
Documentação Básica. 

Tendo em vista a assunção, por este signatário, das atribuições inerentes à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC 
(judicial e extrajudicial), cumulada com as atribuições do 1º Ofício (6ª CCR – judicial e extrajudicial e JEF cível – judicial), 1ª CCR (judicial e 
extrajudicial), 5ª CCR/Fundiária (judicial e extrajudicial) no âmbito do Estado de Rondônia, em maio de 2013 e a necessidade de regularização física 
dos autos administrativos vencidos, presta-se os seguintes esclarecimentos. 

A despeito dos esforços empreendidos até o momento, não se logrou êxito na conclusão das investigações, bem como a 
implementação das medidas necessárias. As razões que impediram o término das apurações, no prazo estabelecido, são as mais diversas, citando-se 
como exemplos a complexidade dos procedimentos relacionados com esta PRDC, o elevado número de autos administrativos em trâmite, a enorme 
demanda de serviço, o número insuficiente de técnicos e analistas para auxiliar nas investigações e a quantidade exorbitante de tarefas a cargo deste 
Procurador da República. 

Desta forma, considerando-se o vencimento do prazo para a conclusão da investigação encetada nestes autos, nos termos do artigo 
15 da Resolução CSMPF 87, de 3-8-2006, com redação dada pela Resolução 106, de 06/04/2010, determino: 

1 – prorrogue-se o prazo por mais 1 (um) ano, a contar da data do vencimento. 
2 – Proceda-se aos registros de praxe, incluindo-se uma cópia do presente despacho no Sistema Único para conhecimento da 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 
3 – Após as formalidades de regularização, 
(i) Reiterar oteor do ofício de f. 33, encaminhando-o à Secretaria Estadual de Assistência Social, com fulcro no art. 8º, II, da LC 

75/93, considerando que não houve, até então, resposta por parte do Estado. Fixar prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 
(ii) Oficiar à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, com fulcro no art. 8º, II, da LC 75/93, questionando: a) Se já foi 

instituído comitê gestor municipal com o objetivo de erradicar o sub-registro civil de nascimento; b) se já foi firmado pelo Município o Termo de 
Adesão ao Compromisso Nacional de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento; c) quais medidas estão sendo adotadas atualmente pelo Poder 
Público Municipal para que a população tenha acesso à documentação civil básica?; d) Foram desenvolvidas campanhas de conscientização com vistas 
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a mostrar à população a importância do registro civil de nascimento? Fixar prazo de 15 (quinze) dias para resposta. Os questionamentos devem ser 
respondidos individualmente e as informações prestadas devem ser comprovadas documentalmente. 

 
RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | RR - 2314| 

PORTARIA Nº 24, DE 23 DE JANEIRO DE 2014. 
 

Ref: P.P Nº 1.32.000.000639/2013-59 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas nos artigos 127, caput e 129, III, 
da Constituição da República de 1988, e com fulcro ainda no artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 127 da Constituição Federal, preceituando que incube ao Ministério Público a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, em seu artigo 6º, XIV, alínea “f”, preceitua que 

compete ao Ministério Público a promoção das ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, bem como os artigos 16 e 17 da Lei 8.429/92, garantem a 
legitimidade do representante do Ministério Público para a propositura de ação civil pública e do inquérito civil, visando à condenação dos agentes 
públicos e terceiros pela prática de atos de improbidade; 

CONSIDERANDO que o objeto da investigação é complexo, exigindo a realização de muitas diligências; 
RESOLVE: 
Determinar a conversão deste feito em Inquérito Civil, conforme o disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na 

redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, sob a rubrica:  
“Baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM da ONU) do Município de Uiramutã. Possíveis irregularidades na 

aplicação de recursos federais por parte de gestores de Uiramutã”. 
Nomear os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente; 
À Secretaria de Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC) para registro e autuação como INQUÉRITO CIVIL, devendo o feito 

ser iniciado por meio desta Portaria. Caso haja novos documentos pertinentes, deverão ser juntados independentemente de novo despacho; 
Determino, ainda, as seguintes diligências:  
1. Proceda-se à providência descrita no despacho de conversão em inquérito civil. 
2. Posteriormente, comunique-se à egrégia 5ª CCR, com certificação nos autos do envio, em consonância com o Ofício-Circular nº 

22/2012/PGR/5ªCCR/MPF, de 24 de outubro de 2012, oriundo da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, da seguinte forma: 
3. CADASTRE-SE o presente despacho no Sistema Único e insira na aba “Íntegra” este documento para publicação; 
4. SOLICITE-SE PUBLICAÇÃO e NOTIFIQUE-SE a e. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão via “Sistema ÚNICO”; 
5. CERTIFIQUE-SE nos autos a realização do procedimento acima descrito nos itens 2, 3 e 4. 
6. Publique-se a presente Portaria (atentando-se ao disposto no art. 5º, inciso VI, e art. 16, §1º, I, todos da Resolução CSMPF nº 

87/2006, e ao artigo 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007). 
7. Providencie-se disponibilização da presente portaria no site http://www.prrr.mpf.gov.br/atos-do-mpf/icps/icps, para os fins do art. 

9º, § 9º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e art. 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
8. Após juntada da resposta ao ofício expedido, retornem os autos conclusos. 
 

STANLEY VALERIANO DA SILVA 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | SC - 1231| 
PORTARIA Nº 21, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, alíneas a, c e d, e no art. 7º,I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000127/2014-26, a partir do protocolo de atendimento TD 30/2014 

(PRM-BNU-SC-00001030/2014), para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, ainda, as seguinte diligências iniciais: 
1. Oficie-se ao noticiante para que efetue consulta com médico do SUS a fim de obter receituário e questionário respondido pelo 

mesmo; 
2. Oficie-se à SMS/BNU requisitando informações sobre eventual fornecimento padronizado dos medicamentos; 
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3. Deferindo de ofício, dê-se prioridade no trâmite deste inquérito civil, nos termos do nos termos do artigo 3° e 71, da Lei nº 
10.741/2003 , inclusive anotando tal caráter no sistema Único e na capa. 

Após os registros de praxe, afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público, publique-se na página virtual da 
Procuradoria da República neste Estado, encaminhe-se para publicação no órgão oficial e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 
RICARDO KLING DONINI 

##ÚNICO: | SC - 1240| 
PORTARIA Nº 22, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014  

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, alíneas a, c e d, e no art. 7º, I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000137/2014-61, a partir do Termo de Declarações TD 35/2013 (PRM-

BNU-SC-00001204/2014), para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e a notícia de fato que a acompanha como inquérito civil. 
Determino, ainda, as seguinte diligências iniciais:  
1. Deferindo de ofício, dê-se prioridade no trâmite deste inquérito civil, nos termos do artigo 69-A, inciso IV, da Lei 9.784/99 e 

artigos 2º, 4º e 152 da Lei 8.069/90, inclusive anotando tal caráter no sistema Único e na capa; 
2. Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde; 
Após os registros de praxe, afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público, publique-se na página virtual da 

Procuradoria da República neste Estado, encaminhe-se para publicação no órgão oficial e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RICARDO KLING DONINI 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 
##ÚNICO: | SP - 10242| 

PORTARIA Nº 218, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o teor do art. 50, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, os termos a Portaria PGR nº 468, de 21 de setembro de 
1995, da Portaria PGR nº 472/2008, de 23 de setembro de 2008, da Portaria nº 192/2010, de 01 de fevereiro de 2010, e da Portaria nº 936, de 22 de 
julho de 2013, resolve: 

I – Designar os Excelentíssimos Senhores Procuradores da República abaixo indicados para oficiarem perante as Subseções 
Judiciárias a seguir elencadas, sem prejuízo de suas demais atribuições: 

1. Subseção: 13ª (Varas Federais de Franca) 
Período: 18 a 20 de fevereiro de 2014 
Procurador: FABRÍCIO CARRER 
2. Subseção: 43ª (Varas Federais de Limeira) 
Período: 18 a 20 de fevereiro de 2014 
Procurador: GERALDO FERNANDO MAGALHÃES CARDOSO 
3. Subseção: 30ª (Varas Federais de Osasco) 
Período: 18 a 20 de fevereiro de 2014 
Procurador: EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA 
4. Subseção: 36ª (Varas Federais de Catanduva) 
Período:18 a 20 de fevereiro de 2014 
Procurador: CÉLIO VIEIRA DA SILVA 
5. Subseção: 31ª (Varas Federais de Botucatu) 
Período: 18 a 20 de fevereiro de 2014 
Procurador: UENDEL DOMINGUES UGATTI 
6. Subseção: 32ª (Varas Federais de Avaré) 
Período: 18 a 20 de fevereiro de 2014 
Procurador: MARCOS SALATI 
7. Subseção: 37ª (Varas Federais de Andradina) 
Período: 19 a 20 de fevereiro de 2014 
Procurador: RODRIGO LUIZ BERNARDO DOS SANTOS 
8. Subseção: 16ª (Varas Federais de Assis) 
Período: 19 a 21 de fevereiro de 2014 
Procurador: DIEGO FAJARDO MARANHA LEÃO DE SOUZA 
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II – Determinar seja dado conhecimento aos Procuradores designados e às Subseções Judiciárias interessadas. 
 

THIAGO LACERDA NOBRE 
Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 

##ÚNICO: | SP - 271| 
PORTARIA Nº 2, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014  

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, e:  
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem a 
titularidade da promoção do inquérito civil e ainda que não de forma exclusiva da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 75/93 e 
artigo 8º, § 1º da Lei 7.347/85); 

Considerando os fatos apontados no procedimento preparatório n. 1.34.014.000290/2013-21, que visa apurar os termos e a 
responsabilidade pela realização de ato reivindicatório que interditou a Rodovia Presidente Dutra em trecho pertencente à área de atribuição desta 
unidade ministerial, ocorrida na data de 11 de julho de 2013.  

Considerando os termos da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2.007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
notadamente o que dispõe o art. 4º do referido ato, promovo a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para a devida apuração dos fatos, e determino: 

a) a autuação e o registro destes autos como inquérito civil; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria da República; e 
c) remessa de cópia desta Portaria para a necessária publicação, ante o estabelecido nos arts. 4º, VI, in fine e 7º, § 2º, I, ambos da 

sobredita Resolução do CNMP, assim como nos arts. 6º e 16, § 1º, I, estes da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2.006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, com comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Após adotadas as providências tornem os autos conclusos. 
 

ADJAME ALEXANDRE GONÇALVES OLIVEIRA 
##ÚNICO: | SP - 376| 

PORTARIA Nº 2, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, combinado com o artigo 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar n.º 75, de 
20 de maio de 2003, bem como diante do estabelecido no artigo 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85 e de acordo com as Resoluções n.º 87/06, do CSMPF e n.º 
23/07, do CNMP: 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados na Constituição Federal (artigo 129 da Constituição Federal); 

Considerando tratar-se de notícia de fato instaurada a partir de cópia de procedimento administrativo, remetido pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), conclusivo no sentido de que Aldecir Gomes Mota, gerente da agência dos Correios em Silveiras/SP, 
realizou saques indevidos de conta corrente cuja titularidade não lhe pertencia, obtendo vantagem pecuniária indevida; 

Considerando os termos da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2.007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
notadamente o que dispõe o art. 4º do referido ato; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para a devida apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 
a) a autuação e o registro destes autos como inquérito civil; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria da República; e 
c) remessa de cópia desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para a necessária publicação, ante o que 

estabelecido nos arts. 4º, VI, in fine e 7º, § 2º, I, ambos da sobredita Resolução do CNMP, assim como nos arts. 6º e 16, § 1º, I, estes da Resolução nº 
87, de 03 de agosto de 2.006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Ficam designados para secretariar o presente inquérito civil os Servidores Juliana Alves, Ricardo Godinho Sanaie e Ricardo Uchoas 
de Paula. 

 
FLÁVIA RIGO NÓBREGA 

##ÚNICO: | SP - 245| 
PORTARIA Nº 3, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República, pelo art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 
75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 6º, XI e VII, “c”, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público da 
União a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos às comunidades indígenas, defendendo administrativa e 
judicialmente seus direitos e interesses mediante a adoção das ações cabíveis; 
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CONSIDERANDO o despacho recentemente proferido no Inquérito Civil nº 1.34.024.000087/2008-79, em trâmite nesta 
Procuradoria da República, que determinou a extração de cópias de documentos nele contidos para subsidiar a instauração do presente procedimento 
investigatório; 

RESOLVE: 
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de: “apurar e acompanhar a solução de questões relacionadas à saúde 

e saneamento nas aldeias indígenas Tekoá-Porã, Karugwá e Pyháu, localizadas nos municípios de Itaporanga e Barão de Antonina/SP”. 
NOMEAR a servidora Magali Gonçalves de Toledo Lopes, matrícula nº 5193-4, para secretariar o presente feito; 
DETERMINAR, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 
1. Registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o despacho proferido no Inquérito Civil nº 

1.34.024.000087/2008-79 e os documentos dele extraídos; 
2. Cadastre-se a presente portaria no Sistema Único, solicitando-se a publicação de sua íntegra e a notificação da Egrégia 6ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigos 6º e 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/06; 
3. Após, cumpra-se o despacho anexo. 
 

ROBERSON HENRIQUE POZZOBON 
##ÚNICO: | SP - 304| 

PORTARIA Nº 5, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

Procedimento Preparatório n° 1.34.024.000203/2013-17. Assunto: Convolação 
em Inquérito Civil. Inquérito Civil nº 005/2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 
Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 
n° 23/2007:  

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
de direitos difusos e coletivos e, em especial, para a proteção do meio ambiente; 

CONSIDERANDO a representação formulada por meio do ofício nº 013/2012, da Organização Ambiental Teyquê-Pê, relatando 
eventuais irregularidades no tocante à pesca artesanal e profissional nos municípios da região das usinas hidrelétricas de Jurumirim (Piraju/SP e 
Cerqueira César/SP), Piraju I (Piraju/SP), Paranapanema (Piraju/SP) e Chavantes (Chavantes/SP); 

CONSIDERANDO que representação de igual natureza já foi apresentada a esta Procuradoria da República, relatando tais fatos na 
região da UHE Chavantes, dando origem ao IC nº 1.34.024.000099/2012-80; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da 
Resolução CSMPF Nº 87/2006, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para 
embasar a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2006, incluído pela Res. CSMPF Nº 106/2010); 

RESOLVE,  
CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de apurar possível ilícito ambiental, relacionado a eventuais irregularidades no tocante à pesca 
artesanal e profissional nos Municípios de Piraju/SP e Cerqueira César/SP, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000203/2013-17; 
2. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 
3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais 

ofícios expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no § 9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/06, com a redação da Resolução 
CSMPF 106/10. 

4. Este órgão ministerial teve conhecimento de que a Organização Ambiental Teyquê-Pê está sediada em novo endereço. Assim, 
certifique-se o atual endereço da organização representante e, após, reitere-se o ofício expedido à fl. 16. 

 
RUDSON COUTINHO DA SILVA 

##ÚNICO: | SP - 1088| 
PORTARIA Nº 5, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal e 
artigo 1o da Lei Complementar nº 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição 
Federal, c.c. os artigos 5o, incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério 
Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (artigo 1o da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal); 
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CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 
sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

CONSIDERANDO que foi autuado, no âmbito desta Procuradoria da República, o Procedimento Preparatório nº 
1.34.006.000247/2013-65, com a seguinte ementa:  

“5ª CÂMARA. PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL. Representação formulada através do DIGI-DENÚNCIA do MPF noticiando 
possíveis irregularidades praticadas no âmbito de empresa pública federal, consistentes na cobrança indevida – de valores a menor -, em contratos de 
locação firmados com sociedade empresária, causando prejuízo ao erário federal.”  

CONSIDERANDO que referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, 
§7º, da Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;  

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuar esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.006.000247/2013-65 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
2. Registre-se e publique-se, controlando o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do CNMP); 
3.Comunique-se a instauração à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, inclusive para a 

publicação, no Diário Oficial, desta Portaria de instauração (artigo 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
4.Após, tornem conclusos. 
 

VICENTE SOLARI DE MORAES RÊGO MANDETTA 
##ÚNICO: | SP - 383| 

PORTARIA Nº 6, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Conversão da Notícia de Fato nº 1.34.035.000057/2013-09 em Inquérito Civil 
 
O Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradora da República ao final signatária, em conformidade com o arts. 127, 

caput, e 129, II, III e VI, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 5º, I a VI; 6º, VII, VIII, XIV; 7º, I; 8º; 38, caput e 39; todos da Lei 
Complementar nº 75/93, além dos dispositivos da Lei nº 7.347/1985 e das Resoluções CSMPF nº 87/2006 CNPM nº 23/2007, RESOLVE:  

Converter em INQUÉRITO CIVIL os autos em epígrafe, ante a necessidade de se dar continuidade à instrução probatória para 
verificar eventual dano ambiental decorrente de conduta praticada por pessoa cuja identidade será apurada, consistente em desmatamento em possível 
Área de Preservação Permanente localizada às margens do Reservatório da UHE de Volta Grande, no município de Igarapava/SP; 

Proceda-se ao registro e à autuação da presente portaria e comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos 
termos dispostos na Resolução CNMP nº 23/2007, art. 4º, VI; c/c Resolução CSMPF nº 87/2006, art. 6º e art. 16, §1º, I. 

 
 SABRINA MENEGÁRI 

##ÚNICO: | SP - 386| 
PORTARIA Nº 7, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
Conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.005.000187/2013-91 em 
Inquérito Civil 
 

O Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradora da República ao final signatária, em conformidade com o arts. 127, 
caput, e 129, II, III e VI, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 5º, I a VI; 6º, VII, VIII, XIV; 7º, I; 8º; 38, caput e 39; todos da Lei 
Complementar nº 75/93, além dos dispositivos da Lei nº 7.347/1985 e das Resoluções CSMPF nº 87/2006 CNPM nº 23/2007, RESOLVE:  

Converter em INQUÉRITO CIVIL os autos em epígrafe, ante a necessidade de se dar continuidade à instrução probatória para 
apurar eventual responsabilidade da Agência Nacional de Petróleo - ANP decorrente de possível omissão no cumprimento de suas atribuições 
fiscalizatórias; 

Proceda-se ao registro e autuação da presente portaria e comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos 
dispostos na Resolução CNMP nº 23/2007, art. 4º, VI; c/c Resolução CSMPF nº 87/2006, art. 6º e art. 16, §1º, I. 

 
 SABRINA MENEGÁRIO 

##ÚNICO: | SP - 10225| 
RECOMENDAÇÃO Nº 14, DE 21 DE JANEIRO DE 2014 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.34.001.008077/2013-15 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio desta Procuradora da República no Estado de São Paulo signatária, no 
exercício das suas atribuições constitucionais e institucionais, conforme estabelecido nos artigos 127, caput, e 128, incisos II e III, da Constituição 
Federal, bem como nos artigos 5º, III, “a” e “b”, 6º, XIV, “f” e inciso XX da Lei Complementar nº 75/93, resolve expedir a presente recomendação nos 
seguintes termos: 

CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público, constitucionalmente prevista no artigo 129, II e III, de “promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 
sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros princípios o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, consoante disposto no artigo 5o, inciso 
I, alínea “h” da Lei Complementar 75/93; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 
público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode expedir recomendação, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, inciso XX, da Lei Orgânica do Ministério Público da União, c.c. art. 15 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e arts. 23 e 24da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que foi instaurada nesta Procuradoria da República no Estado de São Paulo o Procedimento Preparatório nº 
1.34.001.008077/2013-15, para acompanhamento da transferência do acervo patrimonial disponível do Centro Alternativo de Artes e Cultura (CNPJ: 
04.428.662/0001-18), em razão da sua desqualificação enquanto Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 

CONSIDERANDO que defender o patrimônio público e social é dever da Administração Pública, conforme determinado pelo 
Poder Constituinte no artigo 37, §§ 4º e 5º, da Carta Magna, elencando, inclusive, como imprescritível a ação que almejar o ressarcimento do dano 
eventualmente cometido contra o erário: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos 

ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional demonstra igualmente a relevância da proteção do patrimônio público e 

social, elegendo-a como objeto de Ação Popular, conforme estabelecido na Lei nº. 4.717/65: 
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da 

União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 
sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições 
ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 
ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou 
entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

§ 1º Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético 
ou histórico 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério da Justiça decidir sobre a qualificação e desqualificação de pessoa jurídica como 
Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos dos artigos 5º e 6º, da Lei 9.790 de 1999: 

Art. 5º Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em 
obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: 

Art. 6º Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou 
não o pedido. 

CONSIDERANDO que, ainda consoante a Lei 9.790 de 1999, artigo 7º, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – 
OSCIP – pode perder sua qualificação mediante decisão proferida em processo administrativo: 

Art. 7º Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a pedido ou mediante decisão proferida em 
processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório. 

CONSIDERANDO que com a perda da qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, a entidade 
deve transferir, para outra pessoa jurídica também qualificada nos termos da Lei 9.790/99, seu eventual acervo patrimonial público disponível e 
adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou sua qualificação, consoante o disposto no art. 4º, inciso V, da referida norma: 

Art. 4º Atendido o disposto no art. 3º, exige-se ainda, para qualificarem-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: 

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial 
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada 
nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

CONSIDERANDO que, embora seja de competência do Ministério da Justiça o dever de apuração, de instrução e deliberação 
quando à desqualificação da Organização Social Civil de Interesse Público - OSCIP, com a respectiva fiscalização da transferência de seu acervo 
patrimonial à outra entidade foi constatado que inexiste procedimento próprio, dentro do referido órgão, que vise a este fim; 

CONSIDERANDO a obrigação do Ministério da Justiça, enquanto Administração Pública, de apurar o patrimônio transferível no 
curso de processo administrativo de desqualificação e a Lei nº. 9.784/99, que discorre sobre procedimentos administrativos em âmbito federal, in 
verbis: 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;” 
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 
I - a edição de atos de caráter normativo 
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de 

delegação e avocação legalmente admitidos. 
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CONSIDERANDO o dever não só de apuração por parte do Ministério da Justiça, mas também do dever de decisão, previstos na 
citada Lei 9.784/99: 

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de 
ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. 

§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. 
 § 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. 
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou 

reclamações, em matéria de sua competência. 
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo 

prorrogação por igual período expressamente motivada. 
CONSIDERANDO, a respeito do tema, os ensinamentos do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito 

Administrativo, 28ª Ed. Malheiros Editores – pgs. 145/146): 
Ao cabo do quanto se expôs sobre as competências públicas, podem ser referidas, sucintamente, sua características, as quais são 

meras decorrências das averbações anteriores. As competências são: 
a) de exercício obrigatório para os órgãos e agentes públicos. Vale dizer, exercitá-las não é questão entregue à livre decisão de 

quem as titularize. Não está em pauta um problema “pessoal” do sujeito, ao qual ele possa dar a solução que mais lhe apraz. Está sotoposto ao dever 
jurídico de atender à finalidade legal e, pois, de deflagrar os poderes requeridos para tanto sempre que presentes os pressupostos de seu 
desencadeamento; 

b) irrenunciáveis, significado isto que seu titular não pode abrir mão delas enquanto as titularizar; 
c) intransferíveis, vale dizer, não podem ser objeto de transação, de tal sorte que descaberia repassá-las a outrem, cabendo, tão 

somente, nos casos previstos em lei, delegação de seu exercício, sem que o delegante, portanto, perca, com isto, a possibilidade de retomar-lhes o 
exercício, retirando-o do delegado; 

d) imodificáveis pela vontade do próprio titular, o qual, pois, não pode dilatá-las ou restringi-las, pois sua compostura é a que 
decorre de lei. A lei pode, contudo, admitir hipóteses de avocação. Esta é a episódica absorção, pelo superior, de parte da competência de um 
subordinado, ainda sim restrita a determinada matéria e somente nos casos previstos em lei; 

e) imprescritíveis, isto é, ino correndo hipóteses de sua utilização, não importa por quanto tempo, nem por isto deixarão de persistir 
existindo. 

RESOLVE, com o objetivo de velar pela legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade da atuação do Ministério da Justiça: 
RECOMENDAR, com fundamento no artigo 6o, XX da Lei Complementar 75/93, amparado no art. 129, III da Constituição 

Federal, no exercício de suas competências legais, à Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da 
Justiça, SRA. FERNANDA ALVES DOS ANJOS, que: 

1) Edite e publique, no prazo de 60 (sessenta) dias, ato normativo que regulamente procedimento administrativo para 
instruir, apurar e deliberar acerca de eventual desqualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com a expressa 
previsão de acompanhamento e fiscalização da efetiva transferência do acervo patrimonial disponível para outra entidade, nos termos da Lei 9.790/99, 
artigo 4º, inciso V. 

2) Instaure Procedimento específico para apuração do patrimônio da OSCIP Centro Alternativo de Artes e Cultura (CNPJ 
04.428.662/0001-18), já desqualificada; que notifique a citada entidade para que apresente a discriminação do acervo patrimonial e para indicar outra 
OSCIP que receberá o respectivo erário; que, indicada a entidade beneficiada, promova a notificação desta para ratificar a aceitação; e que, solucionada 
a questão, lavre termo de transferência e recebimento do referido acervo patrimonial, assinado por ambas entidades. 

Para tanto, segue anexada possível minuta de regulamento, a título de sugestão do Ministério Público Federal. 
RECOMENDAR, finalmente, com fundamento no artigo 6o, XX da Lei Complementar 75/93, amparado no art. 129, III da 

Constituição Federal, no exercício de suas competências legais, à Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do 
Ministério da Justiça, SRA. FERNANDA ALVES DOS ANJOS, que divulgue amplamente as medidas administrativas que deverão ser tomadas em 
razão da presente recomendação, inclusive no sítio eletrônico governamental, assegurando o conhecimento desta a qualquer interessado. 

Ressalte-se, outrossim, que o não atendimento da presente Recomendação importará na adoção de medidas judiciais e/ou 
extrajudiciais cabíveis para anulação dos atos administrativos em desconformidade com a ordem jurídica, pelo Ministério Público Federal, nos termos 
da lei. 

ENCAMINHE-SE, com urgência, a presente RECOMENDAÇÃO à Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e 
Qualificação do Ministério da Justiça, SRA. FERNANDA ALVES DOS ANJOS, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta, para conhecimento e manifestação sobre o seu cumprimento. 

REMETA-SE cópia igualmente da presente Recomendação à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para conhecimento. 

Comunique-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 03 de Fevereiro de 2014. 
 

THAMÉA DANELON VALIENGO 
##ÚNICO: | SP - 10224| 

RECOMENDAÇÃO Nº 15, DE 21 DE JANEIRO DE 2014 
 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.34.001.007749/2013-67 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio desta Procuradora da República no Estado de São Paulo signatária, no 
exercício das suas atribuições constitucionais e institucionais, conforme estabelecido nos artigos 127, caput, e 128, incisos II e III, da Constituição 
Federal, bem como nos artigos 5º, III, “a” e “b”, 6º, XIV, “f” e inciso XX da Lei Complementar nº 75/93, resolve expedir a presente recomendação nos 
seguintes termos: 

CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público, constitucionalmente prevista no artigo 129, II e III, de “promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”; 
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CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 
sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros princípios o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, consoante disposto no artigo 5o, inciso 
I, alínea “h” da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 
público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode expedir recomendação, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, inciso XX, da Lei Orgânica do Ministério Público da União, c.c. art. 15 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e arts. 23 e 24da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que foi instaurada nesta Procuradoria da República no Estado de São Paulo o Procedimento Preparatório nº 
1.34.001.007749/2013-67 para acompanhamento da transferência do acervo patrimonial disponível do Fundo de Desenvolvimento Florestar (CNPJ: 
64.724.1647/0001-44), em razão da sua desqualificação enquanto Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 

CONSIDERANDO que defender o patrimônio público e social é dever da Administração Pública, conforme determinado pelo 
Poder Constituinte no artigo 37, §§ 4º e 5º, da Carta Magna, elencando, inclusive, como imprescritível a ação que almejar o ressarcimento do dano 
eventualmente cometido contra o erário: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos 

ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional demonstra igualmente a relevância da proteção do patrimônio público e 

social, elegendo-a como objeto de Ação Popular, conforme estabelecido na Lei nº. 4.717/65: 
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da 

União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 
sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições 
ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 
ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou 
entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

§ 1º Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético 
ou histórico 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério da Justiça decidir sobre a qualificação e desqualificação de pessoa jurídica como 
Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos dos artigos 5º e 6º, da Lei 9.790 de 1999: 

Art. 5º Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em 
obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: 

Art. 6º Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou 
não o pedido. 

CONSIDERANDO que, ainda consoante a Lei 9.790 de 1999, artigo 7º, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – 
OSCIP – pode perder sua qualificação mediante decisão proferida em processo administrativo: 

Art. 7º Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a pedido ou mediante decisão proferida em 
processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório. 

CONSIDERANDO que com a perda da qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, a entidade 
deve transferir, para outra pessoa jurídica também qualificada nos termos da Lei 9.790/99, seu eventual acervo patrimonial público disponível e 
adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou sua qualificação, consoante o disposto no art. 4º, inciso V, da referida norma: 

Art. 4º Atendido o disposto no art. 3º, exige-se ainda, para qualificarem-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: 

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial 
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada 
nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

CONSIDERANDO que, embora seja de competência do Ministério da Justiça o dever de apuração, de instrução e deliberação 
quando à desqualificação da Organização Social Civil de Interesse Público - OSCIP, com a respectiva fiscalização da transferência de seu acervo 
patrimonial à outra entidade foi constatado que inexiste procedimento próprio, dentro do referido órgão, que vise a este fim; 

CONSIDERANDO a obrigação do Ministério da Justiça, enquanto Administração Pública, de apurar o patrimônio transferível no 
curso de processo administrativo de desqualificação e a Lei nº. 9.784/99, que discorre sobre procedimentos administrativos em âmbito federal, in 
verbis: 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;” 
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 
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I - a edição de atos de caráter normativo 
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de 

delegação e avocação legalmente admitidos. 
CONSIDERANDO o dever não só de apuração por parte do Ministério da Justiça, mas também do dever de decisão, previstos na 

citada Lei 9.784/99: 
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de 

ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. 
§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. 
 § 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. 
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou 

reclamações, em matéria de sua competência. 
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo 

prorrogação por igual período expressamente motivada. 
CONSIDERANDO, a respeito do tema, os ensinamentos do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito 

Administrativo, 28ª Ed. Malheiros Editores – pgs. 145/146): 
Ao cabo do quanto se expôs sobre as competências públicas, podem ser referidas, sucintamente, sua características, as quais são 

meras decorrências das averbações anteriores. As competências são: 
a) de exercício obrigatório para os órgãos e agentes públicos. Vale dizer, exercitá-las não é questão entregue à livre decisão de 

quem as titularize. Não está em pauta um problema “pessoal” do sujeito, ao qual ele possa dar a solução que mais lhe apraz. Está sotoposto ao dever 
jurídico de atender à finalidade legal e, pois, de deflagrar os poderes requeridos para tanto sempre que presentes os pressupostos de seu 
desencadeamento; 

b) irrenunciáveis, significado isto que seu titular não pode abrir mão delas enquanto as titularizar; 
c) intransferíveis, vale dizer, não podem ser objeto de transação, de tal sorte que descaberia repassá-las a outrem, cabendo, tão 

somente, nos casos previstos em lei, delegação de seu exercício, sem que o delegante, portanto, perca, com isto, a possibilidade de retomar-lhes o 
exercício, retirando-o do delegado; 

d) imodificáveis pela vontade do próprio titular, o qual, pois, não pode dilatá-las ou restringi-las, pois sua compostura é a que 
decorre de lei. A lei pode, contudo, admitir hipóteses de avocação. Esta é a episódica absorção, pelo superior, de parte da competência de um 
subordinado, ainda sim restrita a determinada matéria e somente nos casos previstos em lei; 

e) imprescritíveis, isto é, inocorrendo hipóteses de sua utilização, não importa por quanto tempo, nem por isto deixarão de persistir 
existindo. 

RESOLVE, com o objetivo de velar pela legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade da atuação do Ministério da Justiça: 
RECOMENDAR, com fundamento no artigo 6o, XX da Lei Complementar 75/93, amparado no art. 129, III da Constituição 

Federal, no exercício de suas competências legais, à Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da 
Justiça, SRA. FERNANDA ALVES DOS ANJOS, que: 

1) Edite e publique, no prazo de 60 (sessenta) dias, ato normativo que regulamente procedimento administrativo para 
instruir, apurar e deliberar acerca de eventual desqualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com a expressa 
previsão de acompanhamento e fiscalização da efetiva transferência do acervo patrimonial disponível para outra entidade, nos termos da Lei 9.790/99, 
artigo 4º, inciso V. 

2) Instaure Procedimento específico para apuração do patrimônio da OSCIP Fundo de Desenvolvimento Florestar (CNPJ: 
64.724.1647/0001-44), já desqualificada; que notifique a citada entidade para que apresente a discriminação do acervo patrimonial e para indicar outra 
OSCIP que receberá o respectivo erário; que, indicada a entidade beneficiada, promova a notificação desta para ratificar a aceitação; e que, solucionada 
a questão, lavre termo de transferência e recebimento do referido acervo patrimonial, assinado por ambas entidades. 

Para tanto, segue anexada possível minuta de regulamento, a título de sugestão do Ministério Público Federal. 
RECOMENDAR, finalmente, com fundamento no artigo 6o, XX da Lei Complementar 75/93, amparado no art. 129, III da 

Constituição Federal, no exercício de suas competências legais, à Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do 
Ministério da Justiça, SRA. FERNANDA ALVES DOS ANJOS, que divulgue amplamente as medidas administrativas que deverão ser tomadas em 
razão da presente recomendação, inclusive no sítio eletrônico governamental, assegurando o conhecimento desta a qualquer interessado. 

Ressalte-se, outrossim, que o não atendimento da presente Recomendação importará na adoção de medidas judiciais e/ou 
extrajudiciais cabíveis para anulação dos atos administrativos em desconformidade com a ordem jurídica, pelo Ministério Público Federal, nos termos 
da lei. 

ENCAMINHE-SE, com urgência, a presente RECOMENDAÇÃO à Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e 
Qualificação do Ministério da Justiça, SRA. FERNANDA ALVES DOS ANJOS, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta, para conhecimento e manifestação sobre o seu cumprimento. 

REMETA-SE cópia igualmente da presente Recomendação à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para conhecimento. 

Comunique-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 03 de Fevereiro de 2014. 
 

THAMÉA DANELON VALIENGO 
##ÚNICO: | SP - 10228| 

RECOMENDAÇÃO Nº 16, DE 21 DE JANEIRO DE 2014 
 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.34.001.008046/2013-56 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República no Estado de São Paulo signatária, no 
exercício das suas atribuições constitucionais e institucionais, conforme estabelecido nos artigos 127, caput, e 128, incisos II e III, da Constituição 
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Federal, bem como nos artigos 5º, III, “a” e “b”, 6º, XIV, “f” e inciso XX da Lei Complementar nº 75/93, resolve expedir a presente recomendação nos 
seguintes termos: 

CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público, constitucionalmente prevista no artigo 129, II e III, de “promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 
sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros princípios o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, consoante disposto no artigo 5o, inciso 
I, alínea “h” da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 
público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode expedir recomendação, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, inciso XX, da Lei Orgânica do Ministério Público da União, c.c. art. 15 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e arts. 23 e 24da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que foi instaurada nesta Procuradoria da República no Estado de São Paulo o Procedimento Preparatório nº 
1.34.001.008046/2013-56 para acompanhamento da transferência do acervo patrimonial disponível da OSCIP Instituto de Inclusão e Responsabilidade 
Social Se Liga (CNPJ 08.844.628/0001-14), em razão da sua desqualificação enquanto Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 

CONSIDERANDO que defender o patrimônio público e social é dever da Administração Pública, conforme determinado pelo 
Poder Constituinte no artigo 37, §§ 4º e 5º, da Carta Magna, elencando, inclusive, como imprescritível a ação que almejar o ressarcimento do dano 
eventualmente cometido contra o erário: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos 

ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional demonstra igualmente a relevância da proteção do patrimônio público e 

social, elegendo-a como objeto de Ação Popular, conforme estabelecido na Lei nº. 4.717/65: 
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da 

União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 
sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições 
ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 
ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou 
entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

§ 1º Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético 
ou histórico 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério da Justiça decidir sobre a qualificação e desqualificação de pessoa jurídica como 
Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos dos artigos 5º e 6º, da Lei 9.790 de 1999: 

Art. 5º Cumpridos os requisitos dos arts. 3º e 4º desta Lei, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em 
obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: 

Art. 6º Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou 
não o pedido. 

CONSIDERANDO que, ainda consoante a Lei 9.790 de 1999, artigo 7º, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – 
OSCIP – pode perder sua qualificação mediante decisão proferida em processo administrativo: 

Art. 7º Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a pedido ou mediante decisão proferida em 
processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório. 

CONSIDERANDO que com a perda da qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, a entidade 
deve transferir, para outra pessoa jurídica também qualificada nos termos da Lei 9.790/99, seu eventual acervo patrimonial público disponível e 
adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou sua qualificação, consoante o disposto no art. 4º, inciso V, da referida norma: 

Art. 4º Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: 

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial 
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada 
nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

CONSIDERANDO que, embora seja de competência do Ministério da Justiça o dever de apuração, de instrução e deliberação 
quando à desqualificação da Organização Social Civil de Interesse Público - OSCIP, com a respectiva fiscalização da transferência de seu acervo 
patrimonial à outra entidade foi constatado que inexiste procedimento próprio, dentro do referido órgão, que vise a este fim; 

CONSIDERANDO a obrigação do Ministério da Justiça, enquanto Administração Pública, de apurar o patrimônio transferível no 
curso de processo administrativo de desqualificação e a Lei nº. 9.784/99, que discorre sobre procedimentos administrativos em âmbito federal, in 
verbis: 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
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Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;” 
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 
I - a edição de atos de caráter normativo 
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de 

delegação e avocação legalmente admitidos. 
CONSIDERANDO o dever não só de apuração por parte do Ministério da Justiça, mas também do dever de decisão, previstos na 

citada Lei 9.784/99: 
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de 

ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. 
§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. 
 § 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. 
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou 

reclamações, em matéria de sua competência. 
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo 

prorrogação por igual período expressamente motivada. 
CONSIDERANDO, a respeito do tema, os ensinamentos do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito 

Administrativo, 28ª Ed. Malheiros Editores – pgs. 145/146): 
Ao cabo do quanto se expôs sobre as competências públicas, podem ser referidas, sucintamente, sua características, as quais são 

meras decorrências das averbações anteriores. As competências são: 
a) de exercício obrigatório para os órgãos e agentes públicos. Vale dizer, exercitá-las não é questão entregue à livre decisão de 

quem as titularize. Não está em pauta um problema “pessoal” do sujeito, ao qual ele possa dar a solução que mais lhe apraz. Está sotoposto ao dever 
jurídico de atender à finalidade legal e, pois, de deflagrar os poderes requeridos para tanto sempre que presentes os pressupostos de seu 
desencadeamento; 

b) irrenunciáveis, significado isto que seu titular não pode abrir mão delas enquanto as titularizar; 
c) intransferíveis, vale dizer, não podem ser objeto de transação, de tal sorte que descaberia repassá-las a outrem, cabendo, tão 

somente, nos casos previstos em lei, delegação de seu exercício, sem que o delegante, portanto, perca, com isto, a possibilidade de retomar-lhes o 
exercício, retirando-o do delegado; 

d) imodificáveis pela vontade do próprio titular, o qual, pois, não pode dilatá-las ou restringi-las, pois sua compostura é a que 
decorre de lei. A lei pode, contudo, admitir hipóteses de avocação. Esta é a episódica absorção, pelo superior, de parte da competência de um 
subordinado, ainda sim restrita a determinada matéria e somente nos casos previstos em lei; 

e) imprescritíveis, isto é, inocorrendo hipóteses de sua utilização, não importa por quanto tempo, nem por isto deixarão de persistir 
existindo. 

RESOLVE, com o objetivo de velar pela legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade da atuação do Ministério da Justiça: 
RECOMENDAR, com fundamento no artigo 6o, XX da Lei Complementar 75/93, amparado no art. 129, III da Constituição 

Federal, no exercício de suas competências legais, à Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da 
Justiça, SRA. FERNANDA ALVES DOS ANJOS, que: 

1) Edite e publique, no prazo de 60 (sessenta) dias, ato normativo que regulamente procedimento administrativo para 
instruir, apurar e deliberar acerca de eventual desqualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com a expressa 
previsão de acompanhamento e fiscalização da efetiva transferência do acervo patrimonial disponível para outra entidade, nos termos da Lei 9.790/99, 
artigo 4º, inciso V. 

2) Instaure Procedimento específico para apuração do patrimônio da OSCIP Instituto de Inclusão e Responsabilidade Social 
Se Liga (CNPJ 08.844.628/0001-14), já desqualificada; que notifique a citada entidade para que apresente a discriminação do acervo patrimonial e para 
indicar outra OSCIP que receberá o respectivo erário; que, indicada a entidade beneficiada, promova a notificação desta para ratificar a aceitação; e 
que, solucionada a questão, lavre termo de transferência e recebimento do referido acervo patrimonial, assinado por ambas entidades. 

Para tanto, segue anexada possível minuta de regulamento, a título de sugestão do Ministério Público Federal. 
RECOMENDAR, finalmente, com fundamento no artigo 6o, XX da Lei Complementar 75/93, amparado no art. 129, III da 

Constituição Federal, no exercício de suas competências legais, à Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do 
Ministério da Justiça, SRA. FERNANDA ALVES DOS ANJOS, que divulgue amplamente as medidas administrativas que deverão ser tomadas em 
razão da presente recomendação, inclusive no sítio eletrônico governamental, assegurando o conhecimento desta a qualquer interessado. 

Ressalte-se, outrossim, que o não atendimento da presente recomendação importará na adoção de medidas judiciais e/ou 
extrajudiciais cabíveis para anulação dos atos administrativos em desconformidade com a ordem jurídica, pelo Ministério Público Federal, nos termos 
da lei. 

ENCAMINHE-SE, com urgência, a presente RECOMENDAÇÃO à Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e 
Qualificação do Ministério da Justiça, SRA. FERNANDA ALVES DOS ANJOS, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta, para conhecimento e manifestação sobre o seu cumprimento. 

REMETA-SE cópia igualmente da presente Recomendação à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para conhecimento. 

Comunique-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 04 de Fevereiro de 2014. 
 

THAMÉA DANELON VALIENGO 
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##ÚNICO: | SP - 10221| 

RECOMENDAÇÃO Nº 18, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.001.000507/2013-42 – Apura supostas 
irregularidades na contratação de estagiário sem concurso público pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das suas atribuições constitucionais 
e legais, conforme estabelecido nos artigos 127, caput, e 128, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5º, III, “a” e “b”, 6º, XIV, 
“f” e inciso XX da Lei Complementar nº 75/93, resolve expedir a presente recomendação nos seguintes termos: 

CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público, constitucionalmente prevista no artigo 129, II e III, de “promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público Federal compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 
sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros princípios o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, consoante disposto no artigo 5o, inciso 
I, alínea “h” da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que é dever do Ministério Público “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 
providências cabíveis”, consoante dispõe o art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que foi instaurada nesta Procuradoria da República no Estado de São Paulo o Inquérito Civil nº 
1.34.001.000507/2013-42 para apurar supostas irregularidades na contratação de estagiários sem concurso público pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP). 

CONSIDERANDO que os princípios que regem a Administração Pública, notadamente aqueles previstos no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, exigem que seja dado tratamento isonômico a todos os administrados, sem discriminação de nenhuma natureza; 

CONSIDERANDO que por força de tal previsão, bem como em decorrência do mandamento disciplinado no art. 37, II, da CF o 
acesso aos cargos e empregos públicos dependem de aprovação prévia em concurso público; 

CONSIDERANDO que o descumprimento de tais normas constitucionais caracterizam infração à probidade administrativa, 
podendo tais atos ser sancionados nos termos da Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que o estágio encontra-se institucionalizado pela Lei nº 11.788/2008 e que a mesma lei possibilita a realização 
de estágios pela Administração Pública: 

Art. 9º.As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em 
seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações: (…). 

CONSIDERANDO que o estágio qualifica e incrementa as possibilidades de ascensão profissional dos estudantes no mercado de 
trabalho, seja ele público ou privado; 

CONSIDERANDO que, assim como os cargos e empregos públicos, a oportunidade de estágio no serviço público não pode ser 
concedida de maneira arbitrária e revestida de favoritismos, uma vez que a Administração Pública deve propiciar condições iguais de acesso ao estágio 
a todos quantos se interessarem; 

CONSIDERANDO que a melhor forma de se oportunizar condições igualitárias de acesso ao estágio no serviço público é por meio 
de seleção pública, com critérios objetivos de correção das provas, de modo a selecionar o estudante que obtiver o melhor desempenho, privilegiando-
se o princípio da eficiência; 

CONSIDERANDO que, por este motivo, o instituto do concurso público também deve ser aplicado à contratação de estagiários 
para os órgãos e entidades que integrem a Administração Pública; 

CONSIDERANDO que tal entendimento já foi, inclusive, defendido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no Procedimento de 
Controle Administrativo nº 6121-88, relatado pelo Cons. Wellington Cabral Saraiva, que sobre a realização de concurso público para contratação de 
estagiários no âmbito do Poder Judiciário, asseverou o seguinte: 

Em primeiro lugar, a seleção pública de estagiários é a forma que parece mais bem atender ao princípio da impessoalidade, 
entendido como a vedação de que a administração pública trate os jurisdicionados de forma positiva ou negativa em função de condições individuais. 
Como lembra José dos Santos Carvalho Filho, “o princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados 
que se encontrem em idêntica situação jurídica. Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia.” 

Com a seleção pública, afastam-se favoritismos e perseguições aos cidadãos durante seus estudos. Eles passam a ter acesso ao 
estágio de acordo com os próprios méritos acadêmicos. São tratados de maneira igualitária e com base em critério meritocrático, o que é estimulante 
para os estudantes e constitui bom exemplo de como deve funcionar o aparelho do Estado em um regime republicano. (...) 

É necessário que, na máxima extensão possível, qualquer vantagem, em sentido amplo, oriunda da administração seja oferecida em 
igualdade de condições aos cidadãos interessados, de maneira impessoal, igualitária, como ocorre nos procedimentos de licitação, sem embargo de se 
poder exigir o cumprimento de certas condições, em cada caso. . 

CONSIDERANDO que argumentação acima é reforçada, ainda, pelo fato de que o estagiário que atua na administração pública, 
direta ou indireta, exerce função pública para diversos efeitos jurídicos, por exemplo, submetendo-se às sanções da Lei de Improbidade Administrativa 
(Lei nº 8.429/92) e respondendo pela prática de crimes contra a Administração Pública (art. 327 do Código Penal); 

CONSIDERANDO que a ausência de lei específica que discipline a realização de concurso para estagiário pelos entes públicos não 
isenta o administrador da obrigatoriedade da sua realização, tendo em vista que tal exigência decorre diretamente dos comandos estabelecidos pelos 
princípios constitucionais, notadamente os da igualdade, impessoalidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que a alegação de suposta necessidade de realização de diversos concursos por exercício para atender à 
demanda da entidade não pode prosperar, diante da possibilidade de realização de provas com formação de cadastro reserva para convocação dos 
estagiários de acordo com a necessidade do órgãos; 
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CONSIDERANDO que, nos termos do artigos 5º, XIII, 21, XXIV e 22, XIV, da Constituição Federal, a fiscalização do exercício 
profissional é atividade eminentemente estatal, e, neste sentido, a União criou os Conselhos de Fiscalização Profissional, pessoas jurídicas auxiliares da 
administração direta destinadas a desempenhar o poder de polícia sobre o exercício das profissões; 

CONSIDERANDO que os Conselhos de Fiscalização Profissional, por exercerem esse poder de polícia, possuem natureza jurídica 
de autarquia sui generis, sujeitando-se, portanto, a algumas regras aplicáveis às demais autarquias, tais como, a contratação de seus empregados por 
meio de concurso público e aquisição de bens e serviços mediante licitação, entre outros; 

CONSIDERANDO que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA/SP) é Conselho de Fiscalização 
Profissional, sendo-lhe, portanto, aplicável as regras acima referidas; 

CONSIDERANDO que, por este motivo, nos mesmos moldes em que devem ser feito pelos demais entes da Administração 
Pública, também o CREA/SP deve realizar concurso público para a contratação dos seus estagiários; 

CONSIDERANDO que a forma de contratação atualmente realizada pelo CREA/SP, com base na análise de currículos, não atende 
às exigências constitucionais, acarretando grave ofensa à probidade administrativa; 

RESOLVE, com o objetivo de zelar pela legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade da atuação do CREA/SP, 
RECOMENDAR, com fundamento no artigo 6o, XX da Lei Complementar 75/93, amparado no art. 129, III da Constituição Federal, no exercício de 
suas competências legais, ao Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, Sr. Francisco Yutaka Kurimori, que: 

1) as futuras contratações de estagiários para esse Conselho Profissional seja precedida de concurso público com a elaboração de 
edital, contendo todas as regras pertinentes, com ampla publicidade, mediante inserção na página institucional do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de São Paulo na internet, assim como em todas as instituições de ensino conveniadas, sejam elas públicas ou privadas; 

2) confira ampla publicidade a todas as etapas do processo seletivo, especialmente na página institucional do CREA/SP na internet: 
resultado, gabarito, relação de aprovados e convocados para o estágio etc.; e 

3) adoção, ordinária, dos demais procedimentos relativos à realização de concurso público pela Administração, notadamente com a 
reserva legal de vagas para portadores de deficiência e possibilidade de recurso das provas objetiva e subjetiva, se houver. 

RECOMENDAR, finalmente, ao Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, Sr. Francisco Yutaka 
Kurimori, que divulgue amplamente as medidas administrativas que deverão ser tomadas em razão da presente recomendação, inclusive no sítio 
eletrônico institucional, assegurando o conhecimento desta a qualquer interessado. 

Ressalte-se, outrossim, que o não atendimento da presente Recomendação importará na adoção de medidas judiciais e/ou 
extrajudiciais cabíveis para anulação dos atos administrativos em desconformidade com a ordem jurídica, pelo Ministério Público Federal, nos termos 
da lei. 

ENCAMINHE-SE, a presente RECOMENDAÇÃO ao Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, 
Sr. Francisco Yutaka Kurimori, assinalando-se o prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento desta, para conhecimento e manifestação sobre 
o seu cumprimento. 

PUBLIQUE-SE a presente Recomendação no portal eletrônico do MPF, conforme estabelece o art. 23 da Resolução nº 87/2010, do 
CSMPF. 

 
THAMÉA DANELON VALIENGO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 

##ÚNICO: | TO - 2124| 
PORTARIA Nº 34, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 3º Ofício da Defesa do Patrimônio 

Público e Social da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 05 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1°, da Lei n° 
7.347, de 24 de julho de 1985, e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 141/2012 regulamentou os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos 
entes federativos em ações e serviços públicos de saúde, assim como estabeleceu normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 
nas três esferas de governo; 

CONSIDERANDO que o teor do art. 7º da referida Lei, segundo o qual os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços 
públicos de saúde, no mínimo 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a 
alínea “b” do inciso I do caput e o §3o do art. 159, todos da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão do ano de 2011, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, constatou 
inconsistências com relação aos valores relativos às despesas líquidadas e despesas comprovadas pelo município de Divinóplis do Tocantins/TO; 

CONSIDERANDO que o referido relatório constatou que o total dos repasses financeiros destinados ao município alcançou a 
monta de R$ 2.715.776,99 (dois milhões, setecentos e quinze mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), contudo somente restou 
comprovada a aplicação de R$ 38.923,00 (trinta e oito mil e novecentos e vinte e três reais); 

CONSIDERANDO que as informações prestadas pela atual administração do Fundo Municipal de Saúde do referido município não 
foram aptas para comprovar satisfatóriamente efetiva aplicação dos recursos liberados;  

 CONSIDERANDO a necessidade de se verificar a regularidade da aplicação das verbas federais destinadas ao Fundo Municipal de 
Saúde do município de Divinópolis do Tocantins/TO; 

  
RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil Público visando verificar a regularidade da aplicação das verbas federais destinadas ao Fundo Municipal 

de Saúde do município de Divinópolis do Tocantins/TO, tendo em vista as inconsistências contatadas no Relatório de Gestão realizado pela Secretaria 
de Estado da Saúde no ano de 2011. 

Como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, determina: 
1) remeta-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que a instruem à COORJU, para autuação e cadastro, nos 

termos do artigo 2º, § 4º, da Resolução 23 do CNMP; 
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2) comunique-se a 5ª CCR acerca da instauração do presente inquérito civil público; 
3) Oficie-se ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), solicitando, com fundamento no art. 8º, II, da LC 75/93, e no prazo de lei, 

informações sobre a regularidade do município de Divinópolis do Tocantins/TO no tocante à prestação de contas dos recursos federais liberados, bem 
como acerca da efetiva aplicação destes em ações e serviços de saúde. 

Palmas, 13 de fevereiro de 2014. 
 

NÁDIA SIMAS SOUZA 
##ÚNICO: | TO - 2140| 

PORTARIA Nº 35, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, titular do 3º Ofício da Defesa do Patrimônio 

Público e Social da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 05 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1°, da Lei n° 
7.347, de 24 de julho de 1985, e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 141/2012 regulamentou os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos 
entes federativos em ações e serviços públicos de saúde, assim como estabeleceu normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 
nas três esferas de governo; 

CONSIDERANDO que o teor do art. 7º da referida Lei, segundo o qual os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços 
públicos de saúde, no mínimo 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a 
alínea “b” do inciso I do caput e o §3o do art. 159, todos da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão do ano de 2011, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, constatou 
inconsistências com relação aos valores relativos às despesas líquidadas e despesas comprovadas pelo município de Rio dos Bois/TO; 

CONSIDERANDO que o referido relatório constatou que o total dos repasses financeiros destinados ao município alcançou a 
monta de R$ 1.365.103,83 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e três reais e oitenta e três centavos), contudo somente restou 
comprovada a aplicação de R$ 12.000,00 (doze mil reais); 

CONSIDERANDO que as informações prestadas pela atual administração do Fundo Municipal de Saúde do referido município não 
foram aptas para comprovar satisfatóriamente efetiva aplicação dos recursos liberados;  

 CONSIDERANDO a necessidade de se verificar a regularidade da aplicação das verbas federais destinadas ao Fundo Municipal de 
Saúde do município de Rio dos Bois/TO; 

  
RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil Público visando verificar a regularidade da aplicação das verbas federais destinadas ao Fundo Municipal 

de Saúde do município de Rio dos Bois/TO, tendo em vista as inconsistências contatadas no Relatório de Gestão realizado pela Secretaria de Estado da 
Saúde no ano de 2011. 

Como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, determina: 
1) remeta-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que a instruem à COORJU, para autuação e cadastro, nos 

termos do artigo 2º, § 4º, da Resolução 23 do CNMP; 
2) comunique-se a 5ª CCR acerca da instauração do presente inquérito civil público; 
3) Oficie-se ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), solicitando, com fundamento no art. 8º, II, da LC 75/93, e no prazo de lei, 

informações sobre a regularidade do município de Rio dos Bois/TO no tocante à prestação de contas dos recursos federais liberados, bem como acerca 
da efetiva aplicação destes em ações e serviços de saúde. 

Palmas, 13 de fevereiro de 2014. 
 

NÁDIA SIMAS SOUZA 
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