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MATÉRIA: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão narrando possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171) por empresa
responsável pela compra e venda de criptomoedas que, após receber o investimento de R$
10.000,00 (dez mil reais) não permite o saque e/ou devolução dos valores investidos.
Manifestação do MPF pelo declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por se tratar
de indícios da prática de crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). O art. 1º da Lei nº 7.492/86, norma
penal explicativa, conceitua instituição financeira para fins penais como “a pessoa jurídica de
direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente
ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (vetado) de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição,
negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários”. Desse modo, ao operar
sem a devida autorização, a empresa investigada estaria incursa, em tese, no tipo penal
previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Além disso, partindo da premissa que a pessoa jurídica
investigada encontra-se equiparada à instituição financeira, visto que supostamente realiza,
entre outras atividades, a gestão e intermediação de investimentos de recursos de terceiros,
ainda que eventualmente, a conduta de não repassar aos investidores os lucros obtidos pode
caracterizar, a princípio, o delito a que se refere o art. 5º do citado diploma legal. Assim,
apenas com o aprofundamento das investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos
fatos, do funcionamento das operações e os eventuais delitos perpetrados pelos
representantes da empresa noticiada, sendo possível, após a realização de diligências
preliminares, amealhar indícios mínimos de delitos que, em tese, possam atingir bens,
serviços ou interesse da União (CF, art. 109). Necessidade de exame acurado acerca dos
serviços ofertados pela empresa noticiada e o objeto do contrato firmado entre as partes
para eventual tipificação das condutas ilícitas e, então, oportunamente, a fixação da
competência para o processo e julgamento de ação penal. Declínio prematuro, cumprindo
reconhecer, por ora, a atribuição do MPF. Precedentes da 2ª CCR: Procedimentos MPF nº
1.34.033.000054/2019-72 e nº 1.29.004.000611/ 2018-81, 742ª Sessão Ordinária, de
27/5/2019. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício
originário para prosseguimento nas investigações, facultando-se ao Procurador da República
oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a
designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho
Institucional do Ministério Público Federal.
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Atenta ao que consta dos autos, voto pela NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES, deliberando pela devolução dos autos ao ofício
originário para prosseguimento nas investigações, facultando-se ao Procurador da
República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência
funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado
n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

Brasília/DF, 08 de agosto de 2019.

Márcia Noll Barboza
Procuradora Regional da República
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