
Comunicado nº 19/2019 Brasília, 27 de junho de 2019

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2019
DESTAQUES DA COORDENAÇÃO

Aprovada Orientação sobre a execução das multas penais pelos membros do Ministério Público Federal

A 2ª Câmara aprova Orientação nº 38, sobre a execução das multas penais pelos membros do Ministério Público Federal. A 
proposta de orientação foi apresentada pelo Grupo de Trabalho sobre Utilidade, Eficiência e Efetividade da Persecução Penal. 

Veja aqui a íntegra da orientação.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/orientacoes/documentos/orientacao-no-38-execucao-das-multas-penais-pelos-membros-do-ministerio-publico-federal


Veja aqui a ATA da 167ª Sessão de Coordenação, de 27 de maio de 2019.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/atas-de-coordenacao/documentos/2019/ata-da-167a-sessao-de-coordenacao-27-05-2019


DESTAQUES DA REVISÃO
743ª Sessão - 10 de junho de 2019

NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA 
DAS REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS,
PODENDO A PEÇA DE ARQUIVAMENTO SER ÚNICA

Procedimento investigatório composto por 20 (vinte) Representações Fiscais para Fins Penais - RFFP noticiando a suposta 
prática dos crimes descritos nos arts. 334, 334-A, ambos do CP. Em todos os casos, o Procurador da República oficiante pro-
moveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal quanto à cumulação dos arqui-
vamentos em uma única autuação, por produzir dados subdimensionados de práticas delitivas em região de fronteira, que 
afetam políticas públicas, bem como pela inexistência de conexão entre as causas. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28). 
Ressalte-se, inicialmente, que esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão entende pela possibilidade de cumulação de arqui-
vamentos em uma única autuação, sendo necessário, no entanto, que haja fundamentação individualizada para cada investi-
gado. No caso, verifica-se que o membro do MPF promoveu o arquivamento de todas as condutas de forma genérica, sem 
delimitar as peculiaridades de cada RFFP. Incidência do Enunciado n° 69 desta 2ª CCR: "Quando, em análise de promoção de 
arquivamento, a 2ª CCR determinar a realização de diligências preliminares e imprescindíveis à sua decisão, os autos serão 
devolvidos ao membro que promoveu o arquivamento para cumprimento das diligências". Devolução dos autos ao Procura-
dor da República oficiante, para análise individualizada das Representações Fiscais para Fins Penais. 
Número: JF/PR/FOZ-5013453-41.2018.4.04.7002-PIMP - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3674/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3674.pdf/


Veja aqui a íntegra do voto nº 3587/2019

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Notícia de fato. Suposta prática de crimes contra a honra previstos nos arts. 324, 325 e/ou 326 do Código Eleitoral. Usuários 
da rede social Facebook teriam efetuado, em perfis próprios e via grupo de aplicativo de mensagens instantâneas, publica-
ções/áudios maculando a imagem de candidato ao cargo de deputado estadual nas Eleições de 2018. Revisão de arquiva-
mento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os crimes contra a honra previstos no Código Eleitoral - calúnia, difamação e injúria eleitoral 
- exigem, para sua configuração, que o ato ofensivo tenha sido realizado "na propaganda eleitoral, ou visando fins de propa-
ganda", o que não ocorre no caso em exame. Hipótese de mera manifestação feita por pessoas que não participam da dispu-
ta eleitoral, em perfil próprio de rede social, inexistindo a indicação da "intenção de que apresente alguma relevância nas 
eleições" ou que se trate de "comunicação eleitoral dissimulada". Afastada a tipicidade dos ilícitos previstos nos arts. 324, 
325 e/ou 326 do Código Eleitoral, resta ao noticiante a adoção das providências que entender cabíveis para responsabiliza-
ção criminal quanto a eventual prática dos crimes contra a honra previstos no Código Penal, pois se tratam de crimes de 
ação penal privada. Homologação do arquivamento. 
Número: 1.31.000.000657/2019-63 - Eletrônico

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3587.pdf/


Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo do Trabalho de Sorriso/MT para apurar possível prática dos crimes 
de sonegação previdenciária e de omissão de anotações na CTPS por parte de empregador rural residente em Nova Ubira-
tã/MT. CP, arts. 337-A e 297, § 4º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A partir dos valores fixados pela senten-
ça condenatória, estima-se que as contribuições previdenciárias não alcancem o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Incidência do princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 20.000,00, nos termos 
do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp nº 1230325/RS, Terceira Seção, DJe 5/5/2015; AgRg no 
RHC nº 54.568/SP, Quinta Turma, DJe 15/5/2015; HC nº 307.791/SP, Quinta Turma, DJe 17/3/2015; AgRg no REsp nº 
1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/2/2015. Ressalva do entendimento pessoal do Relator. De outra parte, não constitui crime 
(falsidade de documento público por equiparação) a falta de anotação do vínculo empregatício em CTPS pelo empregador. 
Mera irregularidade de natureza administrativa e trabalhista, sem repercussão na esfera penal. Lesividade mínima ao empre-
gado. Desnecessidade de intervenção do Direito Penal. Atipicidade da conduta. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 
1.18.001.000122/2019-14, 740ª Sessão Ordinária, de 13/05/2019, unânime. Falta de justa causa para prosseguir na persecu-
ção penal. Homologação do arquivamento. 
Número: 1.20.002.000219/2018-88 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3642/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3642.pdf/


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, previsto no 
art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06.
2. Apreensão de encomenda postal proveniente da Holanda contendo 409,7g de substância conhecida como "MDMA" (meti-
lenodiozimetanfetamina).
3. Manifestação do MPF pelo arquivamento, considerando a ausência de elementos mínimos capazes de direcionar uma 
investigação eficiente, sobretudo porque "embora o destinatário esteja identificado na correspondência, tudo está a indicar 
que os nomes e os endereços informados foram forjados, apenas para preencher o espaço em formulário de correspondên-
cia, sem o qual seria inviabilizada a postagem".
4. Discordância do Juiz Federal tendo em vista que "Além de ser verdadeiro o endereço e de nele efetivamente residir o desti-
natário, nota-se que não se trata de nome comum, a afastar possível homonímia. A simples alegação de negativa de autoria 
por parte do destinatário nessas circunstâncias não deve implicar o encerramento das investigações".
5. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93.
6. Conduta narrada que, em princípio, caracteriza o crime de tráfico internacional de entorpecentes. Isto porque para a con-
fecção de um comprimido de ecstasy, utiliza-se, em média, 0,1g da substância entorpecente MDMA, de modo que a presente 
apreensão seria suficiente para a fabricação de mais de 4.000 (quatro mil) comprimidos de ecstasy.
7. Arquivamento prematuro. No presente caso, não há demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa 
causa para a persecução penal.
8. Possibilidade de realização de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, tais como o pedido de afasta-
mento de sigilo bancário com a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, com requisição para que informe se há regis-
tro de transação internacional em período próximo à data da apreensão em nome do investigado, destinatário da droga, quer 
seja por meio de transferência bancária, pagamento de boleto bancário ou cartão de crédito.
9. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá 
concluir, estreme de dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma 
segura, o arquivamento do processo. Não homologação do arquivamento. 
10. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
investigação, propondo, se for o caso, o acordo de não persecução penal tratado na Resolução n. 181, com as alterações pro-
movidas pela Resolução n. 183, ambas do CNMP, e na Orientação Conjunta nº 03/2018, das 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF. 
Número: JF-RJ-5012919-34.2018.4.02.5101-INQ - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3599/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3599.pdf/


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Polícia Federal, na qual a representante relatou ser vítima de extorsão, através 
das redes sociais, por estrangeiro que ameaça divulgar suas fotos íntimas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
32). O art. 109, inciso V, da CF/88, fixa a competência dos juízes federais para processar e julgar "os crimes previstos em trata-
do ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangei-
ro, ou reciprocamente". Em relação à previsão em tratado ou convenção internacional, a conduta ora em análise (exigir van-
tagem financeira ilícita para não expor vídeo íntimo por meio da internet) configura nítida violência psicológica contra a 
mulher, situação combatida pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, con-
cluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, da qual o Brasil é signatário. Ademais, há nos autos elementos iniciais que 
apontam para a transnacionalidade da conduta criminosa, uma vez que consta da manifestação que o autor do crime seria 
estrangeiro. Precedente 2ª CCR: Notícia de Fato 1.13.002.000101/2018-94, Sessão de Revisão nº 730, de 26/11/2018, unâni-
me. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento nas investi-
gações, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência fun-
cional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do 
Ministério Público Federal. 
Número: 1.29.008.000244/2019-67 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3592/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3592.pdf/


Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual narra a 
noticiante que tomou conhecimento da utilização indevida, com conteúdo injurioso, de sua imagem em diversos grupos de 
WhatsApp e perfis de compartilhamento no Facebook e Instagram. Possível prática do crime descrito no art. 88, §2º, da Lei 
nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), consistente em "Praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa 
em razão de sua deficiência". O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual, sob o fundamento de que "a conduta criminosa apurada no presente procedimento não possui caráter transnacio-
nal". Revisão (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). O art. 109, inciso V, da CF/88, fixa a competência dos juízes federais para processar 
e julgar "os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha 
ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente". Caso em que resta configurada a competência da Justiça Federal 
para processar e julgar a matéria, eis que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo e as condutas ora investigadas foram realizadas em ambiente virtual de sítios de amplo e fácil 
acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte, que esteja conectado à internet, sendo que, no caso específico, há inclusive 
comentários nas postagens realizados por usuários estrangeiros. 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. 
Número: 1.23.000.000183/2019-21 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3329/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3329.pdf/


744ª Sessão - 24 de junho de 2019

IRREGULARIDADE EM CURSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA OFERTA IRREGULAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUI-
ÇÕES (ENUNCIADO N° 33). FATO PRATICADO POR INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR, INTEGRANTE DO SISTE-
MA FEDERAL DE ENSINO, SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO PODER PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, 
II. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Notícia de fato autuada a partir de manifestação apresentada por sociedade empresarial noticiando que, mesmo após 
vender faculdade para terceiro, vem sendo demandada em diversos processos judiciais e/ou administrativos, por conta de 
possível emissão de diplomas supostamente falsos expedidos pela referida faculdade, o que tem danos variados à instituição 
representante.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que, 
no caso, inexiste lesão a bens, serviços ou interesses da União.
3. Em que pese se tratar de instituição particular de ensino superior, verifica-se, no caso, ofensa direta a serviços ou interes-
ses da União. Isso porque a teor do art. 16, inc. II, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), as instituições de 
ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o sistema federal de ensino.
4. A emissão de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-graduação, mais do que uma mera atividade de gestão 
de instituição de ensino, refere-se ao próprio direito à educação.
5. O suposto crime de falsificação transcende as atividades negociais e de gestão do estabelecimento de ensino superior, 
violando o sistema de ensino, o que atrai a competência da Justiça Federal.
6. Portanto, cuidando-se de ato, pela sua natureza, longa manus do poder delegante, decorrente de disciplinamento para o 
ensino superior fixado pelo Conselho Federal de Educação, o controle judicial compete à Justiça Federal.
7. Precedente do STF: HC nº 93.938/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 23/11/2011.
8. No caso, verifica-se que não foram realizadas diligências capazes de elucidar os fatos, razão pela qual torna-se necessário 
o aprofundamento das investigações acerca do regular funcionamento da instituição de ensino, as condições em que eram 
expedidos os supostos diplomas e a possível apresentação de documentos falsos perante o MEC, sendo que tais investiga-
ções devem ser realizadas no âmbito federal.
9. Não homologação do declínio de atribuições e 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 CIMPF.
Número: 1.30.001.002064/2019-69 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3715/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3715.pdf/


NOTÍCIA DE FATO. VENDA DE DIPLOMAS FALSOS PELA INTERNET COM A SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES PARTI-
CULARES DE ENSINO CONVENIADAS AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUI-
ÇÕES (ENUNCIADO N° 33). NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. POSSÍVEL FATO PRATICADO POR 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR, INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO, SUJEITA À AUTORIZA-
ÇÃO E CONTROLE DO PODER PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDE-
RAL.
1. Notícia de fato autuada a partir de representação noticiando a venda de diplomas de graduação, ensino médio, pós-gradu-
ação, técnico, mestrado, doutorado, entre outros, pela internet.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que, 
no caso, inexiste lesão a bens, serviços ou interesses da União.
3. Colhe-se do anúncio publicado na internet que são vendidos diplomas autênticos gerados e confeccionados dentro de 
faculdades conveniadas ao Ministério da Educação e Cultura - MEC, havendo, inclusive, publicação no Diário Oficial da União.
4. Em pesquisa realizada no google é possível localizar a publicação de um vídeo na plataforma YouTube, em que o represen-
tado anuncia a venda dos diplomas, ratificando a informação de que toda a documentação é reconhecida pelo MEC.
5. Em continuidade, há na publicação do vídeo um link de direcionamento ao site "oficial" da empresa responsável pela 
venda dos diplomas, em que é possível colher as seguintes informações "não trabalhamos com nenhum tipo de cópia ou 
falsificação de registro. (") O Diploma segue em papel timbrado, carimbado e assinado pelos responsáveis pela Instituição".
6. No atual estágio da investigação não há como afirmar se esse serviço é efetivamente prestado ou se o anúncio veicula um 
possível golpe em detrimento dos particulares, razão pela qual torna-se necessário o aprofundamento das investigações em 
âmbito federal.
7. Isso porque o possível conluio do investigado com instituições conveniadas ao MEC ofende diretamente serviços ou inte-
resses da União. Isso porque a teor do art. 16, inc. II, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), as instituições de 
ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o sistema federal de ensino, fora a prestação de informa-
ções falsas ao MEC.
8. A emissão de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-graduação, mais do que uma mera atividade de gestão 
de instituição de ensino, refere-se ao próprio direito à educação.
9. O suposto crime de falsificação transcende as atividades negociais e de gestão do estabelecimento de ensino superior, 
violando o sistema de ensino, o que atrai a competência da Justiça Federal.
10. Portanto, cuidando-se de ato, pela sua natureza, longa manus do poder delegante, decorrente de disciplinamento para o 
ensino superior fixado pelo Conselho Federal de Educação, o controle judicial compete à Justiça Federal.
11. Precedente do STF: HC nº 93.938/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 23/11/2011.
12. Não homologação do declínio de atribuições e 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 CIMPF.
Número: 1.35.000.000588/2019-49 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3719/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3719.pdf/


NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA OFERTA IRREGULAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUI-
ÇÕES (ENUNCIADO N° 33). FATO PRATICADO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA, SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO 
PODER PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Notícia de fato autuada para apurar possíveis irregularidades na promoção de curso universitário por faculdade estrangei-
ra sem autorização legal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que, 
no caso, inexiste lesão a bens, serviços ou interesses da União.
3. Em que pese se tratar de instituição particular de ensino superior, verifica-se, no caso, ofensa direta a serviços ou interes-
ses da União. Isso porque a teor do art. 16, inc. II, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), as instituições de 
ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o sistema federal de ensino.
4. A emissão de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-graduação, mais do que uma mera atividade de gestão 
de instituição de ensino, refere-se ao próprio direito à educação.
5. No caso, verifica-se, inclusive, que tramita perante a 5ª Vara Federal Cível da JFPI, Ação Civil Pública movida pela Procura-
doria da República no Piauí, na qual, em liminar, aquele Juízo determinou à representada a "interrupção imediata das matrí-
culas nos cursos de pós-graduação irregularmente anunciados, suspendendo-se as aulas em todos os polos localizados em 
municípios piauienses, nos temos do art. 56, IV do CDC, ficando impedido de realizar novas matrículas nos cursos de pós-gra-
duação stricto sensu - mestrados e doutorados - não recomendado pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC".
6. O suposto crime de falsificação transcende as atividades negociais e de gestão do estabelecimento de ensino superior, 
violando o sistema de ensino, o que atrai a competência da Justiça Federal.
7. Portanto, cuidando-se de ato, pela sua natureza, longa manus do poder delegante, decorrente de disciplinamento para o 
ensino superior fixado pelo Conselho Federal de Educação, o controle judicial compete à Justiça Federal.
8. Precedente do STF: HC nº 93.938/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 23/11/2011.
9. Não homologação do declínio de atribuições e 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 CIMPF. 
Número: 1.15.000.001428/2019-18 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3718/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3718.pdf/


CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRÁTICA DE OPERAÇÃO TÍPICA DE SEGU-
RADORA, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). FATOS NARRADOS QUE 
CONFIGURAM, EM TESE, O CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº 7.492/86. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROS-
SEGUIR NA INVESTIGAÇÃO.
1. Notícia de Fato autuada para apurar a prática, em tese, de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, 
art. 16), tendo em vista que determinada empresa exerceria atividade e comercialização de produtos inerentes à operação 
de seguro e contrato de seguro.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento por considerar que: I) a empresa é uma 
associação privada sem fins econômicos; II) o entendimento da Susep de que a investigada atua como seguradora sem auto-
rização não pode prevalecer para fins penais, pois é bastante controverso, inclusive na jurisprudência; III) os contratos da 
associação privada constituída para rateio dos eventuais sinistros são diferentes dos contratos da seguradora; IV) não se 
pode considerar que toda associação privada com tais fins é seguradora; V) não se pode considerar que há dolo de crime 
financeiro se a matéria é controversa, inclusive no âmbito cível.
3. De acordo com as informações colhidas, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, órgão vinculado ao Ministério 
da Fazenda, responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguro, concluiu que a empresa investigada atuou sem a 
devida autorização na atividade securitária.
4. O órgão interno da SUSEP emitiu parecer manifestando-se pelo reconhecimento da prática de atividade de cobertura secu-
ritária pela empresa, tendo em vista que teriam sido identificados todas as características básicas da atividade securitária - 
mutualismo, previdência e incerteza - e também os elementos essenciais do contrato de seguro - garantia, interesse, risco e 
prêmio.
5. Dessa forma, a conduta narrada nos autos apresenta relevância penal, amoldando-se, em tese, ao art. 16 c/c art. 1º, pará-
grafo único, inciso I, da Lei nº 7.492/86.
6. Precedentes desta 2ª CCR: Voto n° 3461/2017, Processo n° 0002810-22.2016.4.01.3815, julgado na Sessão n° 677, de 
15/05/2017, unânime; Voto n° 379/2017, Processo n° 0060629-59.2016.4.01.3800, julgado na Sessão n° 670, de 
30/01/2017, unânime.
7. Precedente do Conselho Institucional do Ministério Público Federal: Procedimento n° 1.25.000.003534/2017-10.
8. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir na investigação. 
Número: 1.25.000.002340/2019-69 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3929/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3929.pdf/


Inquérito Policial instaurado para apurar a conduta dos representantes da pessoa jurídica M.P. Assistência Médica e Assistên-
cia Odontológica, tendo em vista relatório encaminhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar informando que a 
operadora teria deixado de fornecer a documentação pertinente à regularização de seu cadastro junto àquela autarquia, 
possuindo, além de irregularidades cadastrais, uma série de dívidas junto a prestadores de serviços, o que já resultou na alie-
nação da carteira de beneficiários e na liquidação extrajudicial da empresa. Possível prática dos crimes descritos nos arts. 4º, 
5º, 12 e 17 da Lei nº 7.492/86. Manifestação do MPF pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual, a qual 
caberia apreciar fraudes supostamente cometidas por administrador na gestão de operadora de plano de saúde. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A operadora de plano de saúde é equiparada à instituição financeira, na melhor 
interpretação do art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 7.492/86 e do art. 18, § 1º, da Lei nº 4.595/64, e não se submete à 
falência, consoante estatui expressamente o inc. II do art. 2º da Lei nº 11.101/05 (mas, sim, à liquidação extrajudicial disposta 
na Lei nº 6.024/74), embora possua contornos e características peculiares - forma de constituição e de fiscalização ", o que 
não afasta, contudo, o reconhecimento do exercício de atividade financeira, mesmo que em caráter não exclusivo (art. 1º, § 
1º, da Lei nº 9.656/98). O conceito de operadora de planos de saúde se sobrepõe ao conceito de seguradora de saúde. A ope-
radora assegura os serviços ou os custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, além de garantir a cobertura financei-
ra de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, ostentando, pois, outras características que a diferenciam da 
atividade exclusivamente financeira, não deixando, porém, de exercer atividade de caráter financeiro. E, ainda que tal opera-
dora não administrasse seguro, em sentido estrito, acaba por intermediar ou administrar recursos financeiros de terceiros. 
Não constitui óbice ao silogismo apresentado o fato de ser essa pessoa jurídica supervisionada pela ANS, e não pelo Banco 
Central do Brasil, vez que existem entidades supervisoras diversas integrantes da regulação estatal do SFN (CVM, SUSEP etc.). 
A ANS detém competência especial para promover a proteção do equilíbrio sistêmico do mercado de saúde suplementar, 
notadamente o dever de definir padrões econômico-financeiros e regular a entrada, a operação e a saída das operadora de 
tal mercado, à luz do previsto no art. 4º, incisos XXII, XXXIV e XXXV, de sua lei criadora (Lei nº 9.961/00) e dos arts. 19, 24 e 
35-A, inc. IV e parágrafo único, da citada lei, que regula as operadoras de planos de saúde. Outro não é entendimento abraça-
do pelo Grupo de Trabalho Combate a Crimes contra o Sistema Financeiro deste Colegiado. Precedentes da 2ª CCR: Procedi-
mento nº 0003475-45.2012.4.02.5110, 725ª Sessão Ordinária, de 26/9/2018; Procedimento nº 2012.51.01.058174-1, 681ª 
Sessão Ordinária, de 3/7/2017. Possível prática de crimes em detrimento do Sistema Financeiro Nacional. Não homologação 
do declínio de atribuições e designação de outro membro para prosseguir na persecução penal. 
Número: SPF/BA-00029/2018-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 3883/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3883.pdf/


Notícia de Fato. Representação formulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para apurar suposta prática dos 
crimes previstos na Lei nº 7.492/86, por parte dos representantes de operadora de plano privado de assistência à saúde. O 
Procurador oficiante declinou das atribuições ao Ministério Público Estadual sob o argumento de que as operadoras de 
planos de saúde não são instituições financeiras, não incidindo a Lei nº 7.492/86. Revisão (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). A 
operadora de plano de saúde é equiparada à instituição financeira, na melhor interpretação do art. 1º, parágrafo único, inc. 
I, da Lei nº 7.492/86 e do art. 18, § 1º, da Lei nº 4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui expressamente o 
inc. II do art. 2º da Lei nº 11.101/2005 (mas, sim, à liquidação extrajudicial disposta na Lei nº 6.024/74), embora possua con-
tornos e características peculiares - forma de constituição e de fiscalização ", o que não afasta, contudo, o reconhecimento 
do exercício de atividade financeira, mesmo que em caráter não exclusivo (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.656/98). O conceito de 
operadora de planos de saúde se sobrepõe ao conceito de seguradora de saúde. A operadora assegura os serviços ou os 
custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, além de garantir a cobertura financeira de riscos de assistência médica, 
hospitalar e odontológica, ostentando, pois, outras características que a diferenciam da atividade exclusivamente financeira, 
não deixando, porém, de exercer atividade de caráter financeiro. E, ainda que tal operadora não administrasse seguro, em 
sentido estrito, acaba por intermediar ou administrar recursos financeiros de terceiros. Não constitui óbice ao silogismo 
apresentado o fato de ser essa pessoa jurídica supervisionada pela ANS, e não pelo Banco Central do Brasil, vez que existem 
entidades supervisoras diversas integrantes da regulação estatal do SFN (CVM, SUSEP etc.). A ANS detém competência espe-
cial para promover a proteção do equilíbrio sistêmico do mercado de saúde suplementar, notadamente o dever de definir 
padrões econômico-financeiros e regular a entrada, a operação e a saída das operadoras de tal mercado, à luz do previsto no 
art. 4º, incisos XXII, XXXIV e XXXV, de sua lei criadora (Lei nº 9.961/00) e dos arts. 19, 24 e 35-A, inc. IV e parágrafo único, da 
citada lei que regula as operadoras de planos de saúde. Outro não é entendimento abraçado pelo Grupo de Trabalho Comba-
te a Crimes contra o Sistema Financeiro deste Colegiado. Nesse sentido, precedentes da 2ª CCR: 2012.51.01.058174-1, 681ª 
Sessão de Revisão, de 03/07/2017; 1.30.001.005509/2015-39, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017. Possível prática de 
crimes em detrimento do Sistema Financeiro Nacional. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos 
ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com funda-
mento 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: 1.30.001.000915/2019-39 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3708/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3708.pdf/


Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos nos arts. 4º, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/86 por parte de ex-administrador de operadora de plano privado de assistência à saúde, que teria ven-
dido bem alcançado pela indisponibilidade prevista no art. 24-A, da Lei 9.656. Manifestação do MPF pela declinação de com-
petência em favor da Justiça Estadual ao argumento de que as operadoras de planos de saúde distinguem-se das empresas 
seguradoras de saúde. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A operadora de plano de saúde é equiparada à insti-
tuição financeira, na melhor interpretação do art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 7.492/86 e do art. 18, § 1º, da Lei nº 
4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui expressamente o inc. II do art. 2º da Lei nº 11.101/2005 (mas, sim, 
à liquidação extrajudicial disposta na Lei nº 6.024/74), embora possua contornos e características peculiares - forma de cons-
tituição e de fiscalização ", o que não afasta, contudo, o reconhecimento do exercício de atividade financeira, mesmo que em 
caráter não exclusivo (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.656/98). O conceito de operadora de planos de saúde se sobrepõe ao conceito 
de seguradora de saúde. A operadora assegura os serviços ou os custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, além 
de garantir a cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, ostentando, pois, outras carac-
terísticas que a diferenciam da atividade exclusivamente financeira, não deixando, porém, de exercer atividade de caráter 
financeiro. E, ainda que tal operadora não administrasse seguro, em sentido estrito, acaba por intermediar ou administrar 
recursos financeiros de terceiros. Não constitui óbice ao silogismo apresentado o fato de ser essa pessoa jurídica supervisio-
nada pela ANS, e não pelo Banco Central do Brasil, vez que existem entidades supervisoras diversas integrantes da regulação 
estatal do SFN (CVM, SUSEP etc.). A ANS detém competência especial para promover a proteção do equilíbrio sistêmico do 
mercado de saúde suplementar, notadamente o dever de definir padrões econômico-financeiros e regular a entrada, a ope-
ração e a saída das operadora de tal mercado, à luz do previsto no art. 4º, incisos XXII, XXXIV e XXXV, de sua lei criadora (Lei 
nº 9.961/00) e dos arts. 19, 24 e 35-A, inc. IV e parágrafo único, da citada lei que regula as operadoras de planos de saúde. 
Outro não é entendimento abraçado pelo Grupo de Trabalho Combate a Crimes contra o Sistema Financeiro deste Colegiado. 
Precedentes da 2ª CCR: Procedimento nº 2012.51.01.058174-1, 681ª Sessão de Revisão, de 03/07/2017, unânime; NF nº 
1.30.001.005509/2015-39, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017. Possível prática de crimes em detrimento do Sistema 
Financeiro Nacional. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro para prosseguir na perse-
cução penal. 
Número: 1.14.000.004016/2018-88
Veja aqui a íntegra do voto nº 3788/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3788.pdf/


CRIPTOMOEDAS

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando a prática 
de suposta propaganda enganosa por pessoa identificada como C.E., que utiliza o seu perfil no Instagram para induzir em 
erro possíveis interessados, com falsas promessas de lucros altos a partir de investimentos em criptomoedas (Digital Money 
- DMX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Relato de possível prática de crimes contra a economia popular 
(Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX) e de estelionato (CP, art. 171) por parte do detentor de perfil de rede social, responsável por 
investimentos em moeda virtual. Aplicação 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. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro 
Nacional. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Hipótese distinta 
daquelas versadas nos Procedimentos MPF nº 1.34.033.000054/2019-72 e nº 1.29.004.000611/2018-81, em que os alvos da 
investigação constituem pessoas jurídicas equiparadas a instituições financeiras, na forma do art. 1º da Lei nº 7.492/86 (742ª 
Sessão Ordinária, de 27/5/2019). Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF para pros-
seguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 
Número: 1.29.000.001334/2019-45 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3751/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3751.pdf/


Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a 
noticiante diz se sentir lesada em razão de investimentos feitos em criptomoedas ofertadas pela empresa X. e de não ter 
recebido os ganhos prometidos. Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito ao argumento de que "a representação é 
de cunho eminentemente individual, não se vislumbrando nela reflexo coletivo que possa atrair a legitimidade para atuação 
do Ministério Público". Promoção de arquivamento que se recebe como 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 direi-
to 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, distri-
buição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários". Desse modo, ao operar sem a devida autoriza-
ção, a empresa investigada (X.) estaria incursa, em tese, no tipo penal previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Além disso, par-
tindo 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 eventualmen-
te, 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. Verifica-se, outrossim, a possibilidade da ocorrência de outros ilícitos previstos na Lei dos crimes 
contra o SFN, como a conduta descrita no art. 17. 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 mínimas, vislumbrar a existência de indícios suficientes 
de crimes 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. Declí-
nio (ou arquivamento) prematuro, cumprindo reconhecer, por ora, a atribuição do MPF. Precedentes da 2ª CCR: Procedimen-
tos MPF nº 1.34.033.000054/2019-72 e nº 1.29.004.000611/2018-81, 742ª Sessão Ordinária, de 27/5/2019. Não homologa-
ção do declínio e designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 
Número: 1.23.000.002784/2018-98 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 3787/2019

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2019/comunicado_19/voto_3787.pdf/


CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES

INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. APLI-
CAÇÃO DO ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. DIVERSOS ESTELIONATOS COMETIDOS PELO INVESTIGADO VIA INTERNET COM 
VÍTIMAS EM TODO O PAÍS. A FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES PARA O INQUÉRITO POLICIAL DEVE ORIENTAR-SE SEGUINDO CRI-
TÉRIOS QUE LEVEM EM CONTA AS HIPÓTESES POSSÍVEIS E O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime capitulado no art. 171, § 3º, do Código Penal. Possível fraude 
envolvendo verba federal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, por meio do PDDE - Programa Direito 
Direto na Escola, com a finalidade de adquirir equipamentos para a escola.
2. Compra via internet. Efetuado o pagamento a mercadoria não foi entregue.
3. O Procurador da República oficiante na PRM de Uberlândia/MG declinou de suas atribuições em favor da PRM de Volta 
Redonda/RJ, considerando que a escola possui conta bancária em Piraí/RJ, compete ao Juízo do local do prejuízo causado à 
vítima (FNDE/UNIÃO), onde ocorreu o pagamento indevido, a persecução penal relativa ao suposto crime de estelionato 
cometido mediante adulteração de boleto bancário, porquanto lá se consumou o fato, em conformidade com a teoria do 
resultado, independentemente da localidade da agência bancária utilizada pelo autor do delito, na fase de exaurimento, para 
recebimento do produto do crime.
4. Por sua vez, a Procuradora da República oficiante na PRM de Volta Redonda/RJ suscitou o presente conflito negativo de 
atribuições, pelos seguintes fundamentos:
a) Os laudos periciais nos dados bancários do investigado, objetos de quebra de sigilo, concluíram que o investigado movi-
mentou, entre 01/01/2015 e 31/03/2017, R$ 256.911,40 em conta de pessoa física e R$ 90.980,00 em conta de pessoa jurídi-
ca, por meio de 175 (cento e setenta e cinco) depósitos em espécie, o que, segundo os experts, "são indícios de operações 
atípicas comumente utilizadas para ocultar ou dissimular a natureza e origem dos valores envolvidos".
b) Evidencia-se o interesse em concentrar a investigação no local da obtenção da vantagem, mormente em se considerando 
que os diversos pagamentos partiram de contas/pessoas situadas em diversos locais do território nacional.
c) Considerando o entendimento jurisprudencial e as características do caso em tela: vasta quantidade de estelionatos supos-
tamente levados a cabo, utilização do mesmo modus operandi, várias vítimas e vantagens indevidas angariadas em Aragua-
ri/MG e Uberaba/MG, quando os valores de depósitos e de boletos bancários entravam na esfera de disponibilidade do autor 
das fraudes, a atribuição para atuar no feito deve ser da Procuradoria da República no Município de Uberlândia/MG.
d) Ademais, releva ponderar que o acolhimento do declínio de atribuição promovido pelo órgão suscitado atenta contra a 
conveniência da instrução e os princípios da economia e celeridade processual, pois a continuidade das investigações e a 
eventual instrução de ação penal restariam, por demais, prejudicadas, uma vez que todo o arcabouço probatório foi amea-
lhado pela Delegacia da Polícia Federal de Uberlândia/MG, as medidas cautelares de busca e apreensão e quebra de sigilo 
bancário se deram pela Subseção Judiciária do mesmo município e o autor dos crimes em apuração reside e labora na área 
de atuação da PRM Uberlândia/MG, sendo que no município cuja atribuição seria do parquet suscitante evidenciou-se 
apenas 1 (uma) compra por meio do sítio eletrônico fraudulento.
5. Os autos vieram à esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da 
LC nº 75/93. 6. O Inquérito Policial deve tramitar no local em que a colheita de provas seja facilitada, medida que traz notó-
rios benefícios à persecução penal. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CC 59.685/GO, Rel. Ministro 
Paulo Medina, Rel. p/ acórdão Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJ 03/09/2007.
7. No voto vencedor proferido no conflito de competência acima referido, foi ressaltado que a investigação/persecução será 
facilitada pela proximidade do Juízo com os demais domiciliados em seu Estado, sendo que manter as apurações em outra 
localidade, implicará na investigação quase que integralmente por precatórias, o que não favorece a celeridade.
8. Vale destacar que muitas vezes, no limiar da persecução penal, não é possível determinar a tipificação dos fatos e/ou o 
local de consumação, de modo que a fixação das atribuições para o Inquérito Policial deve orientar-se seguindo critérios que 
levem em conta as hipóteses possíveis e o princípio da eficiência.
9. Concluídas as investigações, havendo necessidade, a teor do art. 70 do CPP, o Inquérito Policial poderá/deverá ser remeti-
do à Procuradoria da República com atribuições para o oferecimento da denúncia, ainda que para tanto deva ser desmem-
brado, no caso de não existir conexão entre os fatos ilícitos eventualmente descortinados.
10. À vista do exposto, acompanho integralmente as razões expendidas pela Procuradora da República suscitante e voto pela 
fixação da atribuição, neste momento, da PRM de Uberlândia/MG (suscitada) para prosseguir nas investigações. 
Número: DPF-UDI-00565/2016-INQ
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NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUPOSTO 
CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO FALSO EM NOME DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL. CP, ART. 171, § 3º. CONSUMAÇÃO: MOMENTO DA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE COMPRA, SENDO IRRE-
LEVANTE O LOCAL DA FABRICAÇÃO IRREGULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO FALSO. ATRIBUIÇÃO DO OFÍCIO SUSCITADO.
1. Trata-se de Notícia de Fato autuada para apurar a prática, em tese, do crime tipificado no artigo 171, § 3º, do Código Penal. 
Utilização de dados da vítima para a emissão de um cartão de crédito da Caixa Econômica Federal, pelo qual foram realizadas 
diversas compras nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro em seu nome, totalizando um montante aproximado de R$ 
2.300,00.
2. A Caixa Econômica Federal certificou que ressarciu o prejuízo causado a vítima, realizou o estorno dos valores lançados 
irregularmente em seu nome e efetuou o cancelamento do cartão de crédito em questão, emitido pela agência da CEF situa-
da no município de Paulínia/SP.
3. O Procurador da República oficiante na PRM de Palmeira das Missões/RS declinou a atribuição para a PRM de Campi-
nas/SP, considerando que a emissão do cartão de crédito falso se deu em agência bancária localizada no Município de Paulí-
nia/SP, cuja atribuição pertence à PRM de Campinas/SP, bem como o prejuízo foi causado à Caixa Econômica Federal.
4. Recebidos os autos na PRM de Campinas/SP, o Procurador da República oficiante suscitou o presente conflito negativo de 
atribuições, aduzindo embora o cartão de crédito fraudado tenha sido emitido pela agência da Caixa Econômica Federal loca-
lizada no município de Paulínia/SP, que integra a Subseção Judiciária de Campinas/SP, tal fato de modo algum implica na atri-
buição deste órgão, visto que o local exato da consumação efetiva do delito ainda é desconhecido, qual seja o de obtenção 
da vantagem ilícita. Por outro lado, considerando que ainda não foi apurado o local em que foi obtida a vantagem ilícita, não 
podendo, portanto, falar em "lugar da infração" para fins de competência, observar-se-á o disposto no inciso IV do art. 69 do 
Código de Processo Penal, ou seja, a distribuição do feito.
5. Os autos foram encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, na forma do art. 62, inc. VII, da LC nº 75/93.
6. Com efeito, consoante entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato se consuma no lugar em 
que houve o efetivo prejuízo à vítima. 
7. No caso específico de clonagem de cartões de crédito, o crime se consuma no momento da realização das operações de 
compra, sendo irrelevante o local da fabricação irregular do cartão de crédito falso. Nesse sentido: CC 101.900/RS, Rel. Minis-
tro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 06/09/2010.
8. Além disso, a conduta narrada (realização de diversas compras com o mesmo cartão de crédito irregular) caracteriza crime 
continuado, conforme define o artigo 71 do Código Penal.
9. O artigo 71 do Código de Processo Penal estabelece que no caso de crime continuado, praticado em território de duas ou 
mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.
10. Desse modo, ainda que se considere que 1) a conduta ilícita teve início com a emissão do cartão de crédito falso em uma 
agência bancária localizada no Município de Paulínia/SP; 2) que diversas compras foram realizadas nos estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro; 3) que não se sabe até o momento o local da consumação (realização das compras); e 4) que a vítima teve 
ciência do ilícito na agência da Caixa Econômica Federal de Frederico Westphalen/RS, localidade que, também, comunicou à 
Polícia Civil, o certo é que foi a Procuradoria da República no Município de Palmeira das Missões/RS que primeiro tomou 
conhecimento do fato, o que atrai para si a atribuição para o prosseguimento das investigações. 11. Vale destacar que muitas 
vezes, no limiar da persecução penal, não é possível determinar a tipificação dos fatos e/ou o local de consumação, de modo 
que a fixação das atribuições para a investigação deve orientar-se seguindo critérios que levem em conta as hipóteses possí-
veis e o princípio da eficiência.
12. Concluídas as investigações, havendo necessidade, a teor do art. 70 do CPP, o procedimento investigatório poderá/deverá 
ser remetido à Procuradoria da República com atribuições para o oferecimento da denúncia, ainda que para tanto deva ser 
desmembrado, no caso de não existir conexão entre os fatos ilícitos eventualmente descortinados.
13. Com essas considerações, voto pelo conhecimento do conflito negativo de atribuições, e, no mérito, por sua procedência, 
deliberando-se que a atribuição para prosseguir na investigação pertence ao Procurador da República suscitado, atuante na 
Procuradoria da República no Município de Palmeira das Missões/RS. 
Número: 1.29.024.000047/2019-40 - Eletrônico    
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Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330) praticado por representantes de pessoa jurídica privada, uma 
vez que teriam deixado de cumprir requisição oriunda do Ministério Público do Trabalho de Barueri/SP, que determinou a 
prestação de informações sobre obras em andamento. A Procuradora da República oficiante na PRM - Osasco/SP promoveu 
o declínio de atribuições à PR/SP, tendo em vista que a empresa está situada em Taboão da Serra/SP. O Procurador da Repú-
blica oficiante na PR/SP, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, ao fundamento de que a consuma-
ção do crime teria ocorrido em Barueri, local onde deveria ser praticado o ato. Análise do conflito de atribuições (art. 62, VII, 
da LC nº 75/93). Conforme o art. 70 do CPP, "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a 
infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução". O crime ora em análise consu-
ma-se com a efetiva ação ou omissão do sujeito passivo, vale dizer, no momento e no local em que se concretiza o descumpri-
mento da ordem. No caso, embora o destinatário das informações seja o MPT em Barueri/SP, o encaminhamento da relação 
das obras em andamento seria efetivado na sede da empresa, localizada em Taboão da Serra/SP. Tanto é que um dos ofícios 
foi encaminhado para este endereço. Os outros dois ofícios foram encaminhados para os sócios da empresa, cujos endereços 
também fazem parte da circunscrição da PR/SP. Ademais, no referido ofício é ressaltado que "As informações e documentos 
solicitados/ requisitados deverão ser apresentados por meio do serviço de peticionamento eletrônico do MPT, acessível, via 
internet, no portal da Procuradoria". Assim, não era necessário que os gestores da empresa se deslocassem até o município 
de Barueri para cumprir tal requisição. Nesse sentido, precedentes do STJ (CC 117.473/DF, Terceira Seção, DJe 11/03/2013) 
e da 2ª CCR (1.20.000.001328/2018-32, 725ª Sessão de Revisão, de 26/09/2018, unânime). Fixação da atribuição da PR/SP 
(suscitante) para atuar no presente feito. 
Número: 1.34.043.000088/2019-48
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Notícia de Fato autuada a partir da RFFP comunicando possível crime de descaminho (CP, art. 334, §1º), em razão da apreen-
são de mercadoria estrangeira, em Governador Valadares, sem a documentação comprobatória da regular importação, per-
tencente a pessoa jurídica sediada em São Paulo/SP. A Procuradora da República oficiante na PRM - Governador Valadares 
declinou de sua atribuição para a PR/SP, por entender que o crime teria se consumado naquela cidade, já que a remessa 
partiu da mesma. Ao receber os autos, o membro oficiante da PR/SP entendeu não ter atribuição para o caso, já que o crime 
de descaminho consuma-se no local onde houve a apreensão das mercadorias. Autos remetidos a esta 2ª CCR/MPF, nos 
termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. O ponto controvertido já esteve em debate no eg. Superior Tribunal de Justiça em 
diversas oportunidades. A jurisprudência é no sentido da aplicação da Súmula nº 151 daquela Corte, fixando a competência 
para eventual ação penal por crime de contrabando ou descaminho pelo lugar da apreensão do bem, ainda que as apurações 
preliminares indiquem que o crime tenha se consumado em outro local (CC nº 119.247/SP, Terceira Seção, Min. Laurita Vaz, 
DJe 14/05/2012). No mesmo sentido, também o Enunciado n° 54 desta 2ª CCR: "A atribuição de membro do MPF para perse-
cução penal do crime de descaminho é definida pelo local onde as mercadorias foram apreendidas, pois ali consuma-se o 
crime". Desse modo, a atribuição para apuração do fato noticiado incumbe à PRM - Governador Valadares. Conhecimento do 
presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da PRM-Governa-
dor Valadares para prosseguir nas investigações. 
Número: 1.22.009.000005/2019-58 - Eletrônico
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NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Consta dos autos que M.R.S.M, representado 
por seu curador, ajuizou ação cível em face da Caixa Econômica Federal, postulando o cancelamento do débito de parcelas 
de empréstimo, bem como a devolução de valores já descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos 
morais (Procedimento nº 5022352-25.2018.4.04.7100). O empréstimo foi realizado em 2014 e M.R.S.M. alega que se encon-
tra interditado desde 2013, não podendo contratar empréstimo sem estar representado por curador. A CEF alegou que não 
tinha conhecimento da interdição do autor. Manifestação do MPF pelo declínio de competência em favor da Justiça Estadual 
por entender que a conduta pode caracterizar crime contra particular, tendo em vista que M.R.S.M assinou o contrato a 
pedido sua irmã J.D., curadora à época, e que esta teria se apropriado dos valores creditados. Revisão de declínio de atribui-
ções (Enunciado nº 32). Verifica-se dos autos do procedimento cível que há informações de que M.R.S.M não sabe ler, que 
assinou o contrato de empréstimo sem saber do que se tratava, a pedido da irmã J.D. e que sequer sabia que possuía conta 
na CEF. Embora J.D. fosse curadora à época, ela não representou seu irmão no momento da contratação e ainda omitiu da 
CEF sobre a interdição. O processo cível ainda está em andamento, podendo a operação de empréstimo ser anulada. Eventu-
al prejuízo a ser suportado pela CEF. Declínio prematuro. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal. 
Número: 1.29.000.001884/2019-64 - Eletrônico
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ESTATÍSTICAS

Total de processos apreciados: 253

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




