
Comunicado nº 59/2018 Brasília, 25 de outubro de 2018

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
DESTAQUES DA COORDENAÇÃO

Aprovada proposta de orientação conjunta sobre acordos de não persecução penal

A Câmara aprovou proposta de orientação conjunta sobre diretrizes para que os membros possam realizar os acordos de 
não-persecução penal, respeitada independência funcional de cada um.
A proposta foi apresentada pelo GT sobre Utilidade, Eficiência e Efetividade da Persecução Penal e seguiu para apreciação das 
4ª, 5ª e 7ª CCRs. Após a assinatura, a orientação será encaminhada à Corregedoria e à Governança do UNICO para as adequa-
ções dos respectivos sistemas. 

Veja aqui a proposta da orientação conjunta.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/minuta-orientacao-acordo-19-10-18


Veja aqui a ATA da 157ª Sessão de Coordenação, de 8 de outubro de 2018.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/atas-de-coordenacao/documentos/2018/ata_157_coordenacao-08-10-2018-pagina


DESTAQUES DA REVISÃO

PROCURADOR DESIGNADO
LONGA MANUS DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo 
em vista apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de rádio PX instalado no caminhão conduzido pelo investigado, não 
passível de homologação pela ANATEL, com potência entre 10 e 25 watts, utilizado sem autorização legal. Promoção de 
arquivamento fundada na irrelevância penal por falta de tipicidade material, já que não foi possível caracterizar interferência 
radioelétrica prejudicial. Remessa dos autos nos termos do art. 62, IV, LC 75/93. Deliberação da 2ª CCR na 709ª Sessão de 
Revisão, de 26/03/2018, pelo prosseguimento da persecução penal, considerando que o exercício dessa atividade à margem 
de controle da ANATEL caracteriza a clandestinidade previsto no referido tipo penal. Novo arquivamento promovido pelo 
Procurador da República a quem os autos foram redistribuídos com base na Portaria de Designação exarada pelo Procurador-
-Chefe da PR/BA. Alegação de que o tipo do art. 183 da Lei 9.472/97 exige o efetivo desenvolvimento de atividade de teleco-
municação, observando que, no fato ora analisado, ocorreu a simples apreensão de aparelho instalado no caminhão, sem 
que a autoridade policial tenha comprovado seu efetivo uso por parte do investigado, sendo tal conduta mero ato preparató-
rio. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Entendimento de que o Procurador da República designado age por dele-
gação, nos exatos limites da decisão deste Colegiado que determina o imediato prosseguimento da persecução penal. Reso-
lução nº 165/2016 do CSMPF, art. 13, § 2º. Caso no qual a opinio delicti sobre a tipicidade da conduta investigada no feito á 
foi categoricamente firmada por esta 2ª CCR, que designou o Procurador oficiante para, como sua longa manus, realizar a 
persecução penal do tipo referido, não cabendo mais a esse membro, no exercício de sua designação, rediscutir a tipicidade, 
restando-lhe atuar positivamente, sob pena de violação de dever funcional. Precedentes da 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão: PIC nº 1.14.015.000119/2017-29 e PIC nº 1.14.015.000123/2017-97, 726ª Sessão de Revisão, de 08/10/2018. Não 
conhecimento da remessa e devolução dos autos ao Procurador da República designado, atuante no 1º Ofício da PRM de 
Guanambi/BA. 
Número: 1.14.015.000115/2017-41

Casos idênticos julgados na 727ª Sessão de Revisão:
Número: 1.14.015.000114/2017-04 (Voto nº: 6762/2018)
Número: 1.14.015.000120/2017-53 (Voto nº: 6889/2018)
Número: 1.14.015.000124/2017-31 (Voto nº: 6764/2018)
Número: 1.14.015.000130/2017-99 (Voto nº: 6763/2018)

Veja aqui a íntegra do voto nº 6888/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6888-2018-mpf-radio-px-longa-manus-nao-conhec-0115.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6762-2018-mpf_radio_px_longa_manus_nao_conhec-0114.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6889-2018-mpf-radio-px-longa-manus-nao-conhec-0120.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6764-2018-mpf_radio_px_longa_manus_nao_conhec-0124.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6763-2018-mpf_radio_px_longa_manus_nao_conhec-0130.pdf


Veja aqui a íntegra do voto nº 6269/2018 

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO 
DE SEMENTES DE MACONHA. MPF: ARQUIVAMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE SEMENTES, QUE PERMITE O ENQUADRAMENTO DA CON-
DUTA NO ART. 334-A (CONTRABANDO). APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em 
vista a apreensão de 16 (dezesseis) sementes de maconha (Cannabis Sativa Linneu), oriundas do exterior.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por atipicidade material da conduta.
3. Discordância do Magistrado sob o fundamento de que "é extremamente grave a conduta de importação de substância destinada ao plantio 
de maconha".
4. Extrai-se da Lei nº.11.343/06 que adquirir ou importar matéria prima ou insumo de substância entorpecente proibida somente é tipificado 
para fins de tráfico, conforme art. 33, §1º, incisos I e II, no qual há previsão, inclusive, para o cultivador, semeador ou colhedor.
5. No entanto, no art. 28 da Lei nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional não incluiu como objeto material do delito a matéria-prima ou 
insumo de substância entorpecente, mas, tão somente, a droga ou planta, conforme caput e §1º, respectivamente. Trata-se, na realidade, de 
silêncio eloquente do legislador, que dentro da sua conformação político-legislativa, optou por alçar à tipicidade para fins de uso tal objeto mate-
rial do delito de tráfico de entorpecentes, excluindo o usuário que adquire a matéria prima ou insumo para preparar ou cultivar a droga.
6. Afastada a norma especial, é possível atrair a incidência do previsto no art. 334-A (contrabando) do CP, uma vez que as sementes estariam 
subsumidas ao conceito de mercadoria proibida, nas diversas normas a respeito do tema: Lei nº 10.711/2003, Decreto nº 5.153, de 2004, Regis-
tro Nacional de Cultivares (RNC), Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM, Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA, Portaria nº 
344/98 do Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e Resolução RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 
18 de março de 2016.
7. No caso, tanto a materialidade, quanto a autoria, restam incontroversas.
8. Adoto o entendimento de que o Princípio da Insignificância pode ser aplicado sem restrição aos crimes não violentos, especialmente em 
relação ao crime de contrabando, observadas as peculiaridades do caso concreto.
9. A pequena quantidade para o plantio destinado ao consumo próprio, induz à mínima ofensividade da conduta, à ausência de periculosidade 
da ação e o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento, razões que comportam a aplicação do princípio da insignificância à hipótese. 
(Orientação nº 30 da 2ª CCR).
10. Manutenção do arquivamento. 
Número: JF/SP-0001111-51.2018.4.03.6181-INQ

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6269-2018-semente-de-maconha-recomendacao-1111.pdf


Inquérito Policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, inicialmente para apurar, em conjunto com 
o fato relacionado à sonegação tributária decorrente da importação (CP, art. 334 ou Lei nº 8.137/90, art. 1º, I), a suposta 
saída ou manutenção de numerário no exterior sem a devida declaração ao órgão competente (Lei nº 7.492/86, art. 22, 
par. único), por parte dos administradores de empresa do segmento de calçados, que teriam efetuado importações de 
mercadorias subfaturadas, objetivando a redução de tributos, bem como a remessa irregular de valores ao exterior. 
Insuficiência de elementos hábeis à comprovação do crime de manutenção de depósitos no exterior. Indiciamento de um dos 
investigados pelo delito previsto no art. 21, par. único, da Lei nº 7.492/86, uma vez que ela teria prestado informação falsa 
ou sonegado informação sobre operação de câmbio quanto ao real destinatário dos valores remetidos ao estrangeiro. Mani-
festação do Procurador da República oficiante pelo arquivamento do IPL no que se refere ao crime do art. 21, par. único, da 
Lei nº 7.492/86 e remessa dos autos à Subseção Judiciária de Novo Hamburgo/RS, local em que sediada a empresa investiga-
da, para continuidade das investigações do crime atinente à importação de mercadorias mediante fraude, o que ocasionou 
sonegação dos tributos incidentes na operação. Discordância do Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS por entender 
configurada, no caso, fraude na operação de câmbio. Ao que se percebe, não restou configurado nos autos a prática do delito 
previsto no art. 21, par. único, da Lei nº 7.492/86. O referido tipo penal criminaliza a conduta de quem "sonega informação 
que devia prestar ou presta informação falsa" para realização de operação de câmbio. No presente caso, notadamente 
quanto às operações de câmbio realizadas pela empresa investigada, segundo o Procurador oficiante, "não houve prestação 
de informação inverídica nos contratos firmados junto ao Banco do Brasil (autos nº 5001502-18.2016.4.04.7100, Ev. 67, 
OUT21 a OUT26), uma vez que neles constou o nome da pessoa jurídica que seria, no plano formal, a exportadora (E.S.I.L.) e 
para quem efetivamente o montante financeiro foi remetido". Falsidade, ao menos para fins de controle cambial, não 
evidenciada. O fato de o verdadeiro exportador ser outro, o qual era pago através de transferências bancárias pela filial de 
Hong Kong da E.S. acarreta tão somente reflexos tributários pela diferença de valores entre as notas fiscais. Relato de que a 
importação se originou, efetivamente, da empresa estrangeira C.I.T., de Hong Kong, e não da E.S.HK (E.S.I.L), sendo esta mera 
intermediadora para facilitar o subfaturamento dos produtos a serem internalizados no Brasil, objetivando a redução de 
tributos. Situação que apresenta relevância unicamente para fins fiscais, inexistindo desdobramento direto concernente à 
prestação de informações falsas e/ou sonegação de informações nos contratos cambiais. Falta de justa causa para prosseguir 
na persecução penal quanto ao ilícito tratado. Insistência no arquivamento. Por outro lado, o crime atinente à importação de 
mercadorias mediante fraude, ocasionando sonegação de tributos, incidentes na operação, restou plenamente caracterizado 
no apuratório. Existência, inclusive, de registro de outras situações, pela Receita Federal do Brasil, que podem eventualmen-
te ser enquadradas no crime de uso de documento falso. Remessa dos autos à Subseção Judiciária de Novo Hamburgo/RS, 
local em que sediada a empresa investigada, para continuidade das apurações quanto ao ilícito alusivo à importação de mer-
cadorias mediante fraude, que resultou na sonegação dos tributos incidentes na operação. 
Número: JFRS/POA-5093612-07.2014.4.04.7100-INQ - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 6847/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6847-2018-arq-rem-ext-insist-decl-sede-empresa-3612.pdf


Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 168-A do CP, tendo em vista que a 
empresa investigada teria deixado de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos empregados referentes 
às competências 02/2015 a 11/2015, ocasionando lesão aos cofres públicos. O Procurador oficiante promoveu o arquiva-
mento do feito, sob a tese de atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Sustentou que o valor 
principal do débito é inferior a R$ 20.000,00 e que a multa de mora e juros não compõem o montante a ser considerado para 
fins de aplicação do princípio da bagatela. Discordância do Juízo da 2ª Vara Federal de Chapecó/SC, porquanto entende que 
"para efeito de incidência do princípio da insignificância, deve ser considerado o valor consolidado do débito, ou seja, aquele 
acrescido de juros e multa, por ser este o valor constante da normativa adotada para fins de quantificar a insignificância 
penal". Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Caso em que o valor principal do débito é de R$ 19.899,18, 
sendo que o restante da dívida (que atinge o importe de R$ 24.784,26) é composta por multa de mora e juros. Precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça na vertente de que juros e multa não compõem o valor a ser considerado para fins de incidên-
cia do princípio da insignificância (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 320.758/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; STJ, AgRg no REsp 1609757/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018 e STJ, RHC 74.756/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Enunciado n° 49 da 2ª CCR: "Aplica-se o princípio da insignificância penal 
ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta 
formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em 
períodos de até 5 (cinco) anos". Manutenção do arquivamento. 
Número: JF/CHP/SC-5000752-30.2018.4.04.7202-INQ - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 6537/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6537-2018-aprop-indeb-prev-insig-manut-arq-0752.pdf


Notícia de Fato instaurada em razão do encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais, oriunda da Delegacia 
da Receita Federal do Brasil em Curitiba, cujo conteúdo relata possível ocorrência do crime previsto no artigo 2º, II, da Lei 
nº 8.137/90. No período de janeiro a dezembro de 2014, a empresa noticiada deixou de recolher parte do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o rendimento de aluguéis de pessoa jurídica pagos a pessoa física. O crédito tributário 
consolidado atingiu o valor de R$ 25.295,43, composto por R$ 13.698,25 de imposto, acrescidos de R$ 1.323,45 de juros de 
mora e R$ 10.273,73 de multa. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Caso em que o valor principal do débito é 
de R$ 13.698,25, sendo que o restante da dívida é composta por multa de mora e juros. Precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça na vertente de que juros e multa não compõem o valor a ser considerado para fins de incidência do princípio da insig-
nificância (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 320.758/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 
28/06/2018; STJ, AgRg no REsp 1609757/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
27/02/2018, DJe 08/03/2018 e STJ, RHC 74.756/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, 
DJe 19/12/2016). Enunciado n° 49 da 2ª CCR: "Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes 
tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja 
superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) 
anos". Homologação do arquivamento. 
Número: 1.25.000.004618/2018-51 - Eletrônico 

Veja aqui a íntegra do voto nº 6767/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6767-2018-ordem-trib-valor-princ-insig-4618.pdf


Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (art. 183, caput, Lei nº 
9.472/97). Durante diligência realizada em uma borracharia, em razão da suspeita de comercialização de drogas no local, foi 
encontrado um rádio transmissor portátil do tipo HT, modelo walkie talkie, em poder do investigado. Revisão de arquivamen-
to (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Consoante o informado pela ANATEL, trata-se de aparelho de rádio que independe 
de outorga ou autorização para seu funcionamento, nos termos da Resolução nº. 680, de 27 de junho de 2017. Conforme 
laudo pericial, o aparelho de rádio apreendido apresenta baixa frequência, com a potência da transmissão aproximada aferi-
da em 1,659 W, sendo improvável que possa causar algum dano aos serviços de telecomunicação. Não há elementos míni-
mos que permitam verificar eventual utilização ilícita do referido equipamento, visto que não há informação de que o mesmo 
estava em uso ou mesmo que estaria sintonizado em alguma frequência privativa de autoridades policiais. Assim, no presen-
te caso, não há justa causa para prosseguir na persecução penal, uma vez que os rádios transceptores portáteis - espécie de 
walkie-talkie - têm alcance restrito e limitado, daí não acarretar a sua utilização nenhuma lesão ou prejuízo ao bem jurídico 
tutelado pela norma penal - a segurança dos meios de telecomunicações. Falta de justa causa para a instauração de inquérito 
policial, fundado que está no art. 183 da Lei nº 9.472/97 - desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. 
Homologação do arquivamento. 
Número: DPF/RO-0160/2018-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 6916/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6916-2018-arq-walkie-talkie-insig-0160.pdf


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Inquérito Policial instaurado para apurar eventual prática do crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Noticia de que, 
em 06/10/2016, foi apreendido em poder do investigado um rádio transmissor, instalado de forma oculta no veículo por ele 
conduzido e que era utilizado para transporte de carga de cigarros de origem paraguaia. Promoção de arquivamento fundada 
na assertiva de que a mera posse, por si só, não se subsume ao tipo penal referido, não restando comprovado nos autos que 
a conduta do investigado causou qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado, no caso, a segurança dos 
meios de comunicação. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Araçatuba/SP. Remessa dos autos nos termos do art. 28 
do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Eventual prática do crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97 ou no art. 70 da Lei 
nº 4.117/62. Laudo pericial confirmando que o aparelho apreendido possuía capacidade de operar e sua frequência progra-
mada encontrava-se nas faixas de frequência destinadas pela ANATEL ao Serviço Limitado Privado (SLP), no qual se incluem 
as comunicações da polícia militar, do corpo de bombeiros e das ambulâncias. Existência nos autos, ademais, de folha de 
antecedentes a indicar que o investigado está sendo processado por atividade clandestina de telecomunicações, o que, a 
princípio, afasta a tese de ausência de dolo ou mesmo a tese de erro de proibição. Necessidade de melhor esclarecimento 
dos fatos. Arquivamento que se afigura prematuro. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução 
penal. 
Número: JF-AÇA-0000283-83.2018.4.03.6107-INQ 
Veja aqui a íntegra do voto nº 6885/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6885-2018-radiodif-clandest-arq-prematuro-prosseg-0283.pdf


HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Inquérito Policial. Crimes previstos nos arts. 241, caput, §1º, III, da Lei 8.069/90, tendo em vista o compartilhamento de 
fotos e vídeos pornográficos envolvendo criança e/ou adolescente via e-mail. Revisão de declínio de atribuições (Enuncia-
do nº 33). Crime praticado em local de acesso restrito aos participantes da conversa. "Não se constata o caráter de interna-
cionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particu-
lares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas 
no Brasil" (RE 628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 29/10/2015). Inexistência de indícios de divulgação ou publi-
cação de fotos e vídeos em sites, blogs ou comunidades de relacionamento que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, 
bastando que a pessoa esteja conectada à internet e pertença à rede social. Precedente da 2ª CCR: Processo nº 
1.28.000.000450/2018-01, Sessão de Revisão nº 721ª, de 13/08/2018. Carência de indícios da transnacionalidade na condu-
ta. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições. 
Número: SR/DPF/PI-00180/2018-IPL 
Veja aqui a íntegra do voto nº 6714/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-67142018-decl-pornog-estadual-0180.pdf


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 155, § 4º, do CP, tendo em vista a notícia 
de furto de valores colocados por clientes em envelopes de depósitos e inseridos no caixa eletrônico da agência da Caixa 
Econômica Federal em Marabá/PA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Muito embora a ação 
criminosa tivesse como alvo principal os valores depositados por particulares em caixas eletrônicos mediante o uso de enve-
lopes de depósito, verifica-se que a conduta investigada atingiu, de forma direta e concreta, serviço e interesse da instituição 
bancária (empresa pública federal). Lesão/prejuízo que acaba por atrair a competência da Justiça Federal e, consequente-
mente, a atribuição do Ministério Público Federal para a promover a persecução. Não homologação do declínio de atribui-
ções. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 
Número: DPF/MBA/PA-00149/2016-INQ 
Veja aqui a íntegra do voto nº 6887/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6887-2018-mpf-furto-caixa-eletron-serv-cef-federal-0149.pdf


Inquérito Policial. Obtenção fraudulenta de financiamento realizado no âmbito do "Programa Minha Casa Minha Vida". 
MPF: Atipicidade quanto ao crime contra o sistema financeiro nacional e remessa dos autos ao MPE para apuração do 
crime de estelionato. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da 
LC nº 75/93. O contrato firmado diretamente entre os beneficiários e a Caixa Econômica Federal, para a aquisição de imóvel 
inserido no "Programa Minha Casa Minha Vida", constitui efetivamente espécie de financiamento, isso porque existe desti-
nação específica para a operação realizada, qual seja, a aquisição de um imóvel. Precedente 2ª CCR (Processo nº 
1.22.005.000137/2015-96, Voto nº 7782/2015, José Bonifácio Borges de Andrada, unânime, Sessão nº 633 de 18/12/2015). 
Ainda, deve ser considerado financiamento, para os fins da proteção jurídico-penal conferida pelo art. 19 da Lei Federal nº 
7.492/86, a concessão de crédito facilitada por política estatal, amparada esta por determinado propósito macroeconômico. 
É o caso do financiamento (em sentido estrito) a quem deseje praticar agricultura (financiamento agrícola), adquirir imóvel 
(financiamento imobiliário), reformar sua casa ("Construcard"), fazer um curso superior ("FIES"), casos em que o Estado Bra-
sileiro, inspirado por objetivo político-econômico maior, incentiva e fomenta determinadas atividades e, por isso, são elas 
sistemicamente facilitadas. Crime Contra o Sistema Financeiro Nacional configurado. Não homologação do arquivamento e 
do declínio de atribuições. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 
Número: JF/SP-0005933-83.2018.4.03.6181-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 6776/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6776-2018-fraude_finan_minha_casa_minha_vida-5933.pdf


Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1º, IV), tendo em vista 
a apreensão de 16 máquinas caça-níqueis, com componentes provenientes do exterior, em estabelecimento comercial. 
Promoção do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual fundada na ausência de prova da concreta par-
ticipação do investigado na internalização dos componentes de origem estrangeira. Discordância do magistrado. Remessa 
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. O crime de contrabando será sempre da compe-
tência da Justiça Federal pela simples constatação de que o delito é praticado em detrimento de interesse da União e sua 
caracterização independe da participação do agente na internação do produto no país. Precedentes da 2ª CCR: DPF/AGA/TO-
-00123/2017-IPL, 707ª Sessão de Revisão, de 26/02/2018; Procedimento nº 5001566-89.2016.4.04.7015m 694ª Sessão de 
Revisão, de 23/10;2017; Procedimento nº 1.22.020.000161/2017-07, 692ª Sessão de Revisão, de 09/10/2017; Procedimento 
MPF 1.30.001.001512/2017-45, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, unânime. Interesse federal originário configurado. 
Atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
Número: JF/SP-0009610-24.2018.4.03.6181-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 6973/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6973-2018-contrab-caca-niquel-federal-9610.pdf


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 28 
DO CPP. NÃO OFENSA AOS BENS JURÍDICOS PREVISTOS NO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO, EM SUA 
FORMA TENTADA, PRATICADO CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL.
1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível uso de documento falso perante o Exército Brasileiro. O 
investigado teria apresentado ao Comando da 7ª Região Militar um ofício (falso) supostamente assinado por Juiz de Direito, 
por meio do qual se determinava que o Comandante do Exército procedesse ao cancelamento de todos os descontos efetua-
dos no contracheque do investigado, em favor das instituições financeiras privadas, no prazo de 48 Horas, sob pena de fixa-
ção de multa diária.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Militar, ao argumento de 
que o crime de estelionato praticado por civil envolvendo recursos administrados pelas Forças Armadas é da competência da 
Justiça Militar.
3. A MMª. Juíza Federal divergiu do entendimento do membro do MPF, considerando que a conduta narrada, "por inexistir 
prejuízo a ser suportado, seja pelo Exército Brasileiro seja por terceiros, não se caracteriza o crime de estelionato, remanes-
cendo, entretanto, o delito de uso de documento falso", praticado por um civil, que não afrontou, ao menos neste primeiro 
momento, a ordem militar, de modo a ensejar a fixação da Justiça Castrense. Por essas razões, reconheceu a competência da 
Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. 
4. Mantido o dissenso, os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para 
análise da pertinência do declínio, aplicando, por analogia, o art. 28 do CPP.
5. A Lei n. 13.491/2017 deve ser interpretada de forma a não extrapolar o conceito de crime militar autorizado pela Constitui-
ção Federal nos arts. 124 e 125, § 4º, de modo a não violar, também, o princípio do juiz natural, contido no art. 5º, inciso LIII, 
da CF.
6. Assim, o Direito Penal Militar deve abarcar somente as condutas de militares que atentem contra a hierarquia, a disciplina 
e as instituições militares.
7. Nesse sentido:
" STF, HC 106.171/AM, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011;
" ADI 5032, protocolada em 20/08/2013, ainda em trâmite no STF; 
" STF, HC 117254, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014;
" Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil. Sentença de 16/02/2017;
" Nota Técnica n. 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF;
" Manifestação de 27/10/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF;
" ADI 5901, protocolada em 26/02/2018, ainda em trâmite no STF;
" Parecer MPF no Conflito de Competência nº 157.530/MG, em 25/04/2018;
" Manifestação PGR na ADI 5901, em 1º/06/2018;
8. Não obstante a informação inicial de que o falso ofício determinava que o Comandante do Exército procedesse ao cancela-
mento de todos os descontos efetuados no contracheque do investigado (portanto militar), tanto o Procurador da República 
oficiante quanto a Juíza Federal referiram-se a crime praticado por civil, respectivamente o crime de estelionato e de uso de 
documento falso. Não há nos autos qualquer informação que possa identificar com segurança a qualidade do investigado, se 
militar ou civil.
9. Embora permaneça a dúvida a respeito da qualificação do investigado (militar ou civil), o certo é que a conduta ilícita inves-
tigada não traduz ofensa àqueles bens jurídicos previstos no art. 142 da Constituição (defesa da Pátria, garantia dos poderes 
constitucionais, da lei e da ordem). Ao contrário, nota-se, no caso, apenas a vontade livre e consciente de obter vantagem 
indevida. 10. Da atenta leitura dos tipos penais acima transcritos, verifica-se que a conduta narrada subsome-se ao crime de 
estelionato em sua forma tentada (CP, art. 171 c/c art. 14, II), não havendo dúvida de que o falso foi o crime-meio destinado 
à consumação do estelionato, atraindo a incidência da Súmula n. 17 do STJ, que preceitua, "quando o falso se exaure no este-
lionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido".
11. Situação similar à obtenção fraudulenta de empréstimo consignado junto à instituição financeira privada em nome de 
beneficiário do INSS. Precedentes da 2ª CCR: 2017.51.01.503790-1 e 1.24.000.001564/2018-18.
12. Logo, por se tratar de crime de natureza comum, cometido contra instituições financeiras privadas, a competência para 
o processamento e julgamento do feito é da Justiça Comum Estadual e, consequentemente, da atribuição do Ministério 
Público Estadual.
13. Com essas considerações, voto pelo declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado de Pernambuco. 
Número: JF/PE-0810507-10.2018.4.05.8300-PETPEN - Eletrônico 
Veja aqui a íntegra do voto nº 6530/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_59/voto-no-6530-2018-declinio-militar-federal-0507.pdf


ESTATÍSTICAS
Total de processos apreciados: 329

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


