
Comunicado nº 53/2018 Brasília, 30 de agosto de 2018

SESSÃO DE 27 DE JULHO DE 2018
DESTAQUES DA COORDENAÇÃO

Proposta de Resolução de PIC

2ª Câmara aprova proposta de Resolução que tem por objetivo modernizar, além de ajustar às Resoluções nºs 174/2017 e 
181/2017 do CNMP, a regulamentação da notícia de fato criminal, do procedimento investigatório criminal e dos atos deles 
decorrentes.

A proposta foi apresentada pelo Grupo de Trabalho sobre Utilidade, Eficiência e Efetividade da Persecução Penal da 2ª CCR e 
será encaminhada ao CSMPF para deliberação final quanto à proposta.

Prorrogação de Editais

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão comunica a prorrogação do prazo dos Editais 19 e 20, referentes aos grupos 
Grupo de Apoio ao Combate à Escravidão Contemporânea (GACEC) e Grupo de Apoio ao Combate à Lavagem de Dinhei-
ro, Crimes Fiscais e Investigação Financeira (GALD e CFIF) respectivamente.

Os interessados em integrar os referidos grupos poderão se inscrever, até as 19h do dia 31 de agosto de 2018, pelo 
e-mail para 2ccr@mpf.mp.br, conforme os respectivos editais.

Veja aqui a íntegra dos editais:

Edital 2CCR nº 19, de 13 de agosto de 2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/comunicados-da-2a-ccr-1/2018/comunicado-47-edital-gacec-inscricao-de-procuradores


Edital 2CCR nº 20, de 14 de agosto de 2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/comunicados-da-2a-ccr-1/2018/comunicado-48-edital-gald-e-cfif-inscricao-de-procuradores


Prorrogação de prazo - Tomada de Subsídios nº 1/2018

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão prorroga o prazo, até dia 31 de agosto de 2018,  para participar da Tomada de 
Subsídios nº 1/2018, que consiste em 12 perguntas objetivas e 2 perguntas subjetivas de caráter geral, cujas respostas 
nortearão o trabalho de orientação aos membros e expedição de boas práticas. 

Acesse o questionário aqui.
https://goo.gl/forms/tiOSFodcZLT7g5f13



Veja aqui a ATA da 154ª Sessão de Coordenação, de 13 de agosto de 2018.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/atas-de-coordenacao/documentos/2018/ata_154_coordenacao-13-08-2018_pagina.pdf


DESTAQUES DA REVISÃO

ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL
CONTRABANDO DE CIGARROS

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime de contrabando de cigarros, tipificado no 
artigo 334-A, parágrafo 1.º, inciso IV, do Código Penal. Celebração de acordo de não-persecução penal, nos termos da Resolu-
ção nº 181/2017 do CNMP. Compromisso da investigada a cumprir as seguintes condições: a) comunicar ao Ministério Públi-
co Federal eventual mudança de endereço, número de telefone e e-mail, durante o período de cumprimento do acordo; b) 
prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas, buscando o departamento de promoção social ou congênere de seu 
município para que lá seja feito o encaminhamento a local próprio para o cumprimento do acordo, ficando a seu cargo trazer 
os comprovantes mensais do serviço prestado, cuja carga semanal mínima será de sete horas, podendo ser cumprido aos 
finais de semana, facultada a execução dessas atividades no período de quatro meses, desde que a carga horária total cum-
prida seja de duzentas e quarenta horas); c) o pagamento de prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos1, cujo 
adimplemento será feito em até oito parcelas mensais diretamente na conta bancária da instituição [...], ficando a cargo da 
investigada a comprovação do pagamento, vedado o depósito em terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos). Homo-
logação requerida ao Juízo Federal, que entendeu que "ainda que haja previsão de submissão ao exame do Judiciário, essa 
previsão se dá em normatização com alcance restrito ao Ministério Público, afastando-se, portanto, a necessidade de mani-
festação deste Juízo quanto ao acordo celebrado." Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 
75/93. Reconhecimento da constitucionalidade formal de atos normativos em condições análogas pelo Supremo Tribunal 
Federal. Busca de solução institucional para direcionar a persecução penal em juízo para crimes efetivamente mais graves. 
Determinação contida na ADPF nº 347 MC. Hipótese de regulamentação e aplicação direta de dispositivos constitucionais 
intrinsecamente relacionados com a atuação do Ministério Público, inserindo-se, pois, a Resolução nº 181/2017, no âmbito 
da competência do CNMP. CF, art. 130-A, § 2º, incs. I e II. Constitucionalidade do ato normativo. Adesão aos fundamentos 
expostos no Voto nº 2958/2018, proferido nos autos do Procedimento nº 2017.50.01.501767-5, Rel. Subprocurador-Geral da 
República Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, 714ª Sessão de Revisão, de 07/05/2018, unânime. Homologação da imple-
mentação do acordo de não-persecução penal, em analogia ao expresso na parte final do art. 28 do CPP. Devolução dos autos 
ao Procurador da República oficiante para adoção das providências cabíveis. 
Número: JF-SJB-0000257-25.2018.4.03.6127-INQ 
Veja aqui a íntegra do voto nº 5514/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_53/voto_5514.pdf


Veja aqui a íntegra do voto nº 5173/2018

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Ação Penal movida pela prática do crime de usurpação de patrimônio da União (Lei nº 8.176/91, art. 2º, §1º), em virtude do denunciado ter sido 
flagrado transportando 133,00g de ouro. O MPF ofereceu proposta de suspensão condicional do processo pelo período de prova de 4 anos e 
pagamento de prestação pecuniária de R$ 106.400,00, valor este calculado com base na quantidade de material apreendido, multiplicado pelo 
valor do grama do ouro na data da realização da audiência. A proposta foi recusada pela defesa, por considerar o período de prova desproporcio-
nal (pois o réu já estaria há mais de 2 anos comparecendo trimestralmente à Justiça para assinar folha de frequência), além da impossibilidade 
financeira de arcar com o valor da multa pecuniária. Encerrada a instrução processual, em sede de alegações finais, a defesa pleiteou pelo ofere-
cimento de nova proposta de suspensão do processo, levando-se em conta as condições pessoais do réu. O Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária 
do Estado do Amazonas concordou com a defesa, por entender que a proposta apresentada pelo MPF tornou inviável a aceitação pelo réu ante 
a impossibilidade de cumpri-la, citando, inclusive, julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo. Envio dos autos à 2ª CCR. Aplicação 
analógica do art. 28 do CPP e da Súmula 696 do STF. Da análise dos autos, verifica-se que, após a manifestação do Juízo, não foi aberta vista para 
o membro do parquet se pronunciar acerca do oferecimento de nova proposta nos moldes vislumbrados pelo magistrado, no que não se identifi-
ca discordância entre Justiça e Ministério Público apta a ensejar o encaminhamento dos autos a esta Câmara. Não obstante, no mérito, não se 
verifica óbice ao oferecimento de nova proposta de suspensão condicional do processo adequada aos fatos e a situação pessoal do réu, obede-
cendo aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, de forma a oportunizar ao réu a cumpri-la em sua integralidade. 
Réu que logrou êxito em comprovar sua situação de vulnerabilidade econômica e ausência de antecedentes criminais. Pena mínima de 1 ano de 
detenção. Devolução dos autos ao Membro do Ministério Público Federal para, se preenchidos os demais requisitos exigidos pelo art. 89 da Lei 
9.099/95, oferecer o benefício da suspensão condicional do processo ao acusado. 
Número: JF-AM-0011051-21.2015.4.01.3200-PCJS

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_53/voto_5173.pdf


CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES

INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO E PATROCÍNIO SIMULTÂNEO. CP, ARTS. 171, § 3º, E 
355, PARÁGRAFO ÚNICO. SIMULAÇÃO DE LIDES TRABALHISTAS COM O INTUITO DE FRAUDAR O SEGURO-DESEMPREGO E 
OBTER A LIBERAÇÃO DO FGTS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PELA PRM DE PASSOS/MG EM FAVOR DA PR/MG. SUPOSTA EXIS-
TÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. LC Nº 73/95, ART. 62, VII. AUSÊNCIA DE PROVA DE 
ILÍCITOS COMETIDOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTARES ESPECÍFICAS DO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 12.850/13 
NÃO CONFIGURADAS. HIPÓTESE DE MERA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ATRIBUIÇÃO DA SUSCITADA.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, § 3º, do 
CP, consistente na reiterada simulação de litígios perante Juízos do Trabalho de Passos/MG por parte de advogados e sócios 
de empresas inativas para fraudar o seguro-desemprego e obter a liberação de valores depositados no Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS).
2. Consta dos autos do IPL principal (DPF/DVS/MG-00327/2014-INQ) que dois advogados cooptaram empresários para que 
as pessoas jurídicas das quais são ou eram sócios/titulares fossem utilizadas como reclamadas em lides trabalhistas propos-
tas nas Varas do Trabalho de Passos/MG, onde reclamantes desempregados, induzidos pelos advogados, ajuizavam ações 
contra as empresas desativadas, no intuito de obter acordos homologados judicialmente e a consequente liberação de 
guias/alvarás para recebimento fraudulento de benefícios do seguro-desemprego. Os valores auferidos ilicitamente com o 
seguro-desemprego eram divididos entre os agentes da fraude.
3. A Procuradora da República oficiante na PRM de Passos/S.S. Paraíso-MG declinou de suas atribuições em favor da PR/MG, 
consignando ter verificado nos autos a formação de uma verdadeira organização criminosa entre os investigados, que teriam 
se associado para o fim específico de cometer crimes, com o papel de cada um delimitado na empreitada, havendo elemen-
tos de prova aptos a demonstrar que o grupo atuou com o escopo de obter a liberação do benefício do seguro-desemprego 
de trabalhadores que nunca tiveram vínculo empregatício com as empresas reclamadas. Por entender preenchidos os requi-
sitos que configuram a organização criminosa e tendo em vista a existência de Vara Especializada na Seção Judiciária de Belo 
Horizonte/MG, determinou a remessa dos autos à PR/MG para distribuição ao Procurador oficiante perante as Varas Federais 
especializadas.
4. Ao receber o apuratório, a Procuradora da República oficiante na PR/MG discordou das razões que ensejaram o declínio, 
suscitando o presente conflito de atribuição. Aduziu, em síntese, não haver prova de crime cometido por organização crimi-
nosa, a justificar a apreciação do feito pelas Varas Especializadas, cuidando-se, no caso vertente, de mera associação crimino-
sa.
5. Assiste razão à Procuradora da República suscitante. A prática criminosa envolveu, como dito, advogados, proprietários de 
empresas inativas e reclamantes trabalhadores que nunca tiveram vínculos empregatícios com a empresa reclamada. Ao 
final das investigações, a autoridade policial houve por bem indiciar os envolvidos pela prática, em tese, dos crimes descritos 
nos arts. 171, § 3º, e 355, parágrafo único, ambos do CP.
6. Extrai-se dos autos, outrossim, que os reclamantes envolvidos na fraude, segundo o relatório final de fls. 539/551, foram 
alvos de investigação nos IPL's nºs 129/2014 a 149/2014 da DPF/DVS, sendo também indiciados pela participação no crime 
de estelionato majorado. Assim, excluída a reclamação trabalhista cuja cópia forma o apenso VII deste IPL principal, na qual 
não foram encontrados indícios de materialidade delitiva, restou confirmada a prática de crime em pelo menos 21 ações 
trabalhistas, distribuídas à 1ª ou 2ª Vara do Trabalho de Passos/MG, cujas cópias formam os anexos a este IPL principal. 7. A 
Procuradora da República suscitada, ao considerar preenchidos os requisitos que caracterizam a organização criminosa, 
declinou de suas atribuições em favor da PR/MG, enfatizando "a existência de Vara Especializada na Seção Judiciária de Belo 
Horizonte nos termos das Resoluções do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, PRESI/SECGE nº 07/2014, item a) e artigo 1º 
e Resolução nº 600-021, de 19/12/2013".
8. A teor do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.850/13, considera-se "organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pes-
soas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, 
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam 
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional". Por sua vez, o art. 288 do CP, sanciona com pena diver-
sa a conduta de "associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes".
9. Como bem ressaltado nas razões do presente conflito, "não basta, pois, a mera associação, tendo o legislador tipificado na 
Lei nº 12.850/13 a criminalidade que constitua uma verdadeira hierarquia organizada, com a possibilidade de transição 
hierárquica e funcional entre os diferentes membros, constituindo uma cadeia de comando mais complexa, à semelhança da 
estruturação empresarial, ainda que informal. Esse definitivamente não é o caso dos autos".
10. Além disso, pontuou a Procuradora da República suscitante, "não fosse a simplicidade do 'modus operandi' empregado 
na fraude e a falta de estrutura hierárquica da associação ora analisada, temos que nos crimes praticados por ORCRIM's os 
proveitos, no caso financeiro, não se restringem aos componentes do grupo, como no caso ora tratado, mas destinam-se 
também à retroalimentação e da própria atividade da organização, financiando sua continuidade e ampliação".
11. No presente caso, forçoso reconhecer que cabe ao membro oficiante que atua perante Vara Especializada avaliar a efetiva 
presença das elementares específicas do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/13, a saber, "estruturalmente ordenada e caracteriza-
da pela divisão de tarefas". Aqui, a Procuradora suscitante não vislumbrou uma estrutura pessoal ordenada, com escalona-
mento ou hierarquia detalhada, mas apenas uma mera associação criminosa entre quatro ou mais pessoas, unidas com divi-
são de tarefas com propósito de praticar crimes.
12. Conhecimento do conflito para fixar a atribuição da PRM de Passos/S.S. Paraíso-MG, ora suscitada. 
Número: DPF/DVS/MG-00327/2014-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 5489/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_53/voto_5489.pdf/


INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. POSSÍVEL ESTELIONATO CONTRA A CEF (CP, ART. 171, § 3°). 
FRAUDE EM SAQUES REALIZADOS EM DIVERSAS AGÊNCIAS DA CEF. CRIME CONTINUADO (CP, ART. 71). O PROCEDIMENTO 
DEVE TRAMITAR NO LOCAL ONDE OCORREU O MAIOR NÚMERO DE SAQUES. REGRA DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR 
CONEXÃO (ART. 78, II, B, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA PRM - OSASCO/SP - 3º OFÍCIO (SUSCITADO).
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, em razão de fraudes em 
saques realizados em diferentes agências da CEF. 
2. A Procuradora da República oficiante na PRM - Osasco/SP - 3º Ofício (ora suscitada) entendeu que a consumação do delito 
deu-se no município de Carapicuíba, local do último saque fraudulento. 
3. O Procurador da República oficiante na PRM - Osasco/SP - 1º Ofício (ora suscitante), por sua vez, considerando a ocorrên-
cia de seis crimes de estelionato consumado em continuidade delitiva com evidente conexão probatória, sendo que cinco 
desses crimes se consumaram no município de Barueri/SP, entendeu pela competência da PRM - Osasco - 3º Ofício (com atri-
buição par atuar nos casos de competência da Subseção Judiciária de Barueri), nos termos dos arts. 76, II, b c/c 78, II, b, 
ambos do CPP. 
4. Caso em que se reconhece a existência de continuidade delitiva (art. 71 do CP), o que aponta ser da PRM - Osasco/SP - 3º 
Ofício a atribuição para atuar no caso sob análise, aplicando-se a regra de fixação de competência por conexão disposta no 
art. 78, II, b, do CPP. De acordo com a disposição legal, no concurso de jurisdições da mesma categoria, deve prevalecer a do 
lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações. 
5. Ademais, o IPL deve tramitar no local em que a colheita de provas seja facilitada, medida que traz notórios benefícios à 
persecução penal. No caso, verifica-se que 5 das seis condutas ocorreram no município de Barueri/SP.
6. Atribuição da Procuradora da República PRM - Osasco/SP - 3º Ofício (suscitada). 
Número: PRM-OSA-3000.2017.002900-6-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 5326/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_53/voto_5326.pdf


Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais lavrada pela Receita Federal do Brasil em Jundia-
í/SP. Grupo empresarial que teria aderido através de artifício simulatório ao regime tributário SIMPLES NACIONAL, acarretan-
do sonegação de diversos impostos. Possível crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90. O Procurador da República oficiante 
em Santos/SP encaminhou os autos à PRM-Bragança Paulista/SP, sob o argumento de que "o suposto ilícito ocorreu em 
Atibaia/SP, domicílio fiscal do grupo empresarial, que está sob a jurisdição da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP". 
Por sua vez, o Procurador da República oficiante na PRM-Bragança Paulista/SP suscitou o presente conflito de atribuições 
ante a constatação de que ao tempo em que foi definitivamente constituído o crédito tributário, o grupo empresarial estava 
sediado no Município de Santos/SP. Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Análise de Questão deve ser resolvida à luz do 
art. 70 do CPP, que determina a competência do Juízo do lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do 
lugar em que foi praticado o último ato de execução. Cuidando-se, em uma análise preliminar, de fatos que podem, em tese, 
configurar crime tributário de natureza material (Lei nº 8.137/90, art. 1°), "a competência para processar e julgar o delito é 
do local onde houver ocorrido a sua consumação, por meio da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante 
a mudança de domicílio fiscal do contribuinte" (CC nº 120.850/BA, Terceira Seção, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe: 
30/08/2012). Precedentes da 2ª CCR: processo nº 3000.2014.003683-5, 649ª Sessão, de 06/06/2016, unânime; processo nº 
5005487-30.2014.4.04.7208, 635ª Sessão, de 15/02/2016, unânime; processo nº 1.26.000.003311/2013-91, 613ª Sessão, de 
15/12/2014, unânime. No presente caso, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em período no qual a 
empresa investigada já estava situada no Santos/SP. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, 
por sua procedência para reconhecer a atribuição da PRM - Santos/SP. 
Número: 1.34.012.000158/2018-44
Veja aqui a íntegra do voto nº 5386/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_53/voto_5386.pdf


HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Inquérito Policial instaurado a partir de ofício encaminhado pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no 
qual comunica condutas anticompetitivas no mercado de limpadores de para-brisa, nos anos de 2004 a 2011, que ensejaram 
a celebração de acordo de leniência. Notícia de que as violações envolveram duas empresas privadas e teriam consistido em: 
a) fixação de preços e condições comerciais; e b) compartilhamento de informações comerciais sensíveis. Fatos que configu-
ram, em tese, o crime descrito no art. 4º da Lei nº 8.137/90. Promoção de arquivamento com base na ausência de suporte 
probatório mínimo. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. Assiste razão ao Pro-
curador da República oficiante ao afirmar que, embora existam indícios de compartilhamento de informações comercial e 
concorrencialmente sensíveis, não há nos autos qualquer prova da existência de ajustes de preços entre as pessoas jurídicas 
envolvidas. Ademais, verificou-se que o procedimento administrativo do CADE ainda está na fase de instrução, não havendo 
sequer conclusão acerca da ocorrência de conduta anticompetitiva. Manutenção do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 
do CPP. 
Número: JF/SP-0003745-20.2018.4.03.6181-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 4931/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_53/voto_4931.pdf


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Inquérito Policial. Suposta prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 16 da Lei nº 7.492/86), tendo em vista 
o relato de que determinada associação desenvolveria atividades tipicamente securitárias, sem a devida autorização da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito, por considerar 
que os contratos firmados entre a entidade investigada e seus associados não ostentam características que os tornem típicos 
contratos de seguro, mas sim de assistência mútua. Discordância do magistrado. Remessa dos autos à 2ª CCR, com funda-
mento no art. 28 do CPP. O tipo previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86 regulamenta a conduta de quem, consciente e volunta-
riamente, faz operar atividades de instituição financeira, sem a devida autorização ou com autorização obtida mediante 
declaração falsa. Já as atividades das instituições financeiras típicas estão listadas no art. 1º da Lei nº 7.492/86, consistindo 
"na captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros". O parágrafo único do art. 1º da referida lei 
traz a figura das instituições financeiras por equiparação, dentre as quais as seguradoras. A Circular nº 354/07 da SUSEP 
dispõe que a ideia de seguro designa um "contrato mediante o qual uma pessoa denominada segurador, se obriga, mediante 
recebimento de um prêmio, a indenizar outra pessoa, denominada segurado, do prejuízo resultante de riscos futuros, previs-
tos no contrato". No caso, verificam-se indícios de que a associação investigada atuou sem a devida autorização na atividade 
securitária. Precedentes 2ª CCR: Processo n° 1.18.000.001770/2018-17, Sessão nº 721, de 13/08/2018, unânime. Não homo-
logação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação. 
Número: JF/MG-0017678-79.2018.4.01.3800-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 4678/2018
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Inquérito Policial. Possível prática do crime descrito no art. 334-A do CP. Investigada teria importado, sem autorização do 
Exército, 01 (uma) arma de pressão, calibre nominal de 5.5 mm, e 01 (uma) caixa de munição, contendo 100 (cem) projéteis 
de ponta cônica (chumbinho). A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da 
insignificância, tendo em vista a ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado, bem como considerando que a arma 
é de uso permitido (calibre igual ou inferior a 6 mm). O Juiz Federal discordou do arquivamento, por se tratar de produto con-
trolado, devendo sua internalização no território nacional obedecer a normas específicas da legislação. Remessa dos autos 
nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Diante da previsão legal de autorização prévia do Exército (De-
creto-Lei nº 3.665/2000, arts.183 e 204), conclui-se que a introdução de armas de pressão no País ficou sujeita a proibição 
relativa, de modo que, quando executada de forma clandestina, sem observância do mencionado regulamento, o agente pra-
tica o delito de contrabando, que, em regra, não admite a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes da 2ª CCR: 
5002207-95.2016.4.04.7106, Voto n° 4403/2018, 719ª Sessão de Revisão, de 09/07/2018, unânime; 5001176-
-40.2016.4.04.7106, Voto nº 4536/2018, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018, unânime. Designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução 
nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP. 
Número: JFRS/SLI-5002201-88.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 5373/2018
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NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A FUNDO DE PREVI-
DÊNCIA PRÓPRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). PREMATURIEDADE. 
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO FEITO SOB A LUZ DA LEI DE CRIMES CONTRA O SFN (LEI N° 7.492/86). DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO.
1. Procedimento instaurado a partir de representação de autoria do município de Floriano/PI, em face de ex-gestor, pela prá-
tica de diversas irregularidades, dentre as quais a ausência de repasse de contribuições previdenciárias do sistema de previ-
dência próprio, deixando em aberto, supostamente, a monta de R$ 12.614.405,53.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições quanto ao fato narrado, por considerar que a enti-
dade lesada é um Fundo de Previdência Próprio de Servidores Públicos Municipais, de modo que a suposta apropriação indé-
bita foi perpetrada unicamente em seu desfavor.
3. Declínio prematuro.
4. Inicialmente, observe-se que esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão ao responder a consulta formulada nos autos do 
Processo nº 1.00.000.002189/2017-76, firmou posicionamento no sentido de que as unidades gestoras dos Regimes Pró-
prios de Previdência Social - RPPS (e de seus respectivos fundos), constituídas com personalidade jurídica, podem, em tese, 
ser equiparadas à instituição financeira, porquanto arrecadam, administram e investem recursos no mercado financeiro, os 
quais são destinados à concretização do direito constitucionalmente assegurado à previdência social para os servidores 
públicos, e, havendo irregularidades, os gestores poderão responder por eventual prática de crimes contra o Sistema Finan-
ceiro Nacional, previstos na Lei nº 7.492/86 (142ª Sessão de Coordenação, de 27/11/2017).
5. Além disso, ressalte-se que, apesar de o Município de Floriano/PI possuir o Certificado de Regularidade Previdenciária - 
CRP, sendo o último emitido em 26/06/2018 e válido até 23/12/20181, consta dos autos que, à época dos fatos, o município 
encontrava-se com pendência junto ao Ministério da Previdência Social, conforme extrato da CAUC/SIAF anexado, decorren-
te de atos da gestão passada. Destarte, restou manifestamente comprovado o prejuízo ao município, em razão dos vários 
débitos existentes junto à previdência própria, pela ausência de repasses das contribuições.
6. Necessidade de realização de diligências e análise do feito à luz da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 
nº 7.492/86), sem o que o declínio é prematuro.
7. Não homologação do declínio de atribuições. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para que se 
manifeste sobre eventual prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. 
Número: 1.00.000.008448/2017-72
Veja aqui a íntegra do voto nº 5397/2018
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Notícia de Fato instaurada a partir de fatos descritos em Relatório de Vistoria referente à visita realizada ao povoado Terra 
Nova do grupo indígena Karapotó, em 18/05/2017, localizado na zona rural de São Sebastião, por ocasião da 7ª etapa do FPI 
- São Francisco, elaborado pela equipe 10, de patrimônio Cultura e Comunidades Tradicionais, em São Sebastião /AL. O citado 
relatório descreveu a existência de problemas que atingiam a referida comunidade indígena, relacionados ao abastecimento 
de água, à inexistência de escola indígena, problemas estruturais do Polo Base de Saúde Indígena, ocorrência de caça e des-
matamentos na área de preservação do Ouricuri, bem como suposto crime de exploração sexual de adolescente indígena. 
Considerando suposta ocorrência desse último delito, foi determinada a instauração do presente procedimento criminal (art. 
244-A, da Lei n. 8.069/90). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Analisando os autos, verificou-se o relato 
sobre a possível conduta ilícita contra uma adolescente indígena: "Também durante a visita ouvimos relatos da presença de 
um bar no povoado de Terra Nova em torno do qual ocorrem bebedeiras, confusões e prostituição de uma menina indígena 
de 13 anos, cuja mãe não conseguia controlá-la devido a desajustes familiares. A comunidade indígena já se envolveu em 
defesa da menina mas solicita ajuda da FPI". A orientação da Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça não deve ser apli-
cada de forma indistinta a todos os casos. É necessária a análise de cada caso concreto com suas especificidades, para assim 
delimitar a atribuição para a persecução penal. Na presente situação, considerando as informações descritas no Relatório de 
Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia do Rio São Francisco (FPI), o bar em torno do qual estaria ocorrendo a possível prá-
tica de prostituição da menor indígena fica dentro do povoado Terra Nova, que é o local onde vive o grupo indígena Karapotó. 
Os próprios indígenas relataram que já tentaram intervir na situação, não obtendo sucesso e tendo pedido ajuda à FPI. As 
relações internas na aldeia certamente são afetadas em virtude da tentativa frustrada de findar a possível prática do delito 
contra a menor, o que acabará por acarretar mais episódios de violência e um ambiente hostil de convivência. Portanto, há 
evidente reflexo na vida social da Aldeia Indígena. Da interpretação conjugada dos artigos 109, XI e 231 da Constituição é pos-
sível concluir ser da competência da União processar e julgar não apenas as situações já consolidadas pela Jurisprudência 
(direitos ou interesses coletivos de comunidade indígena), como também outros crimes que violem a organização social, cos-
tumes, línguas, crenças e tradições indígenas, também sob a ótica do indígena individualmente considerado. Não homologa-
ção do declínio de atribuições. Devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, 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. 
Número: 1.11.001.000477/2017-01 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 4098/2018
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ESTATÍSTICAS

Total de processos apreciados: 390

Quantitativo de processos julgados por motivo de entrada

Detalhamento dos processos encaminhados para revisão com base no art. 28 do CPP

Quantitativo de processos julgados por membro




